
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

A. Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan 

sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah 

korupsi. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai 

penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk 

kepentingan pribadi atau orang lain.  

 

Korupsi adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
19

  

a. Perbuatan melawan hukum (PMH)/menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;  

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;  

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur 

melawan hukum terpenuhi apabila perbuatan pelaku bertentangan atau 

melanggar peraturan perundang-undangan (onwetmatigedaad). Unsur 

melawan hukum tidak terpenuhi apabila 1. Negara tidak dirugikan; 2. 

Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan umum dilayani. 

 

Menyinggung masalah korupsi berarti pula masalah pelanggaran dengan 

kejahatan jabatan, latar belakangnya, faktor-faktor penyebabnya, sampai pada 

penanggulangannya.  Jika membicarakan korupsi maka yang pertama-tama adalah 

tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau orang yang memiliki kewenangan 

dan jabatan, dimana kewenangan atau jabatannya tersebut disalah gunakan dengan  

                                                 
19

  http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/2011/11/12., diakses pada tanggal 30 September 2015. 

http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/2011/11/12
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maksud untuk menguntungkan dan menambah kekayaan diri sendiri, orang lain 

maupun korporasi.  

 

Salah satu penyebab atau faktor sampai terjadinya korupsi karena rumitnya suatu 

birokrasi, sehingga menumbuh suburkan korupsi, dan pada akhirnya yang dapat 

dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan mengajukan orang yang 

disangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan, dan diharapkan 

hakim dapat menjatuhkan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dapat memenuhi rasa keadilan dalam 

masyarakat.  

 

Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan yang ingin memperkaya diri sendiri, 

yang dimaksud dengan perbuatan memperkayadiri sendiri adalah perbuatan yang 

dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan sudah tentu perbuatan ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya: menjual, membeli, menandatangani kontrak, 

memindahkan rekening dalam bank.  Korupsi merupakan benalu sosial yang 

merusak sendi-sendi struktur pemerintahn, dan menjadi hambatan paling utama 

bagi pembangunan, namun ada pula orang mengatakan korupsi merupakan “seni 

hidup”, dan menjadi salah satu aspek kebudayaan kita.  

 

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang 

memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. 

Sebagai akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang 

berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat 

dihormati dan juga menduduki status sosial yang tinggi.  
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Praktek korupsi yang ada sukar sekali bahkan hampir tidak mungkin di berantas, 

karena amat sulit memberikan pembuktian-pembuktiannya, lagi pula sulit 

mengejarnya dengan dasar-dasar hokum, namun akses perbuatan korupsi sangat 

merugikan negara dan bangsa. Hingga saat ini korupsi merupakan bahaya talent, 

baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh bagian-bagian masyarakat.  

 

Korupsi bisa dimasukan ke dalam kategori perbuatan kejahatan, maka praktek-

praktek yang dapat dimasukan dalam perbuatan korup antara lain penggelapan, 

penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intense mencuri 

kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan/atau kekuatan 

bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan 

sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan “sepermainan” untuk 

mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam penjualan 

“pengampunan pada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana agar tidak 

dituntut oleh yang berwajib dengan imbalan suap, eksploitasi dan pemerasan 

formal oleh pegawai dan pejabat resmi dan lain-lain.  

 

Korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma sampai, 

abad pertengahan dan sekarang.  Para pendeta di zaman Mesir memeras rakyatnya 

dengan alasan keharusan menyajikan kurban kepada para dewa, Jenderal-jenderal 

pada zaman kerajaan Romawi memeras daerah jajahannya untuk memperkaya 

diri.   Pada abad pertengahan banyak bangsawan korup di istana-istana para raja di 

Eropa, bahkan sekarang pun di Amerika Serikat yang begitu makmur dan modern 

masih banyak berjangkit praktek-praktek korupsi.  
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Perkembangan demokrasi dan semakin majunya usaha-usaha pembangunan 

dengan pembukaan sumber-sumber alam baru, semakin berkembang ikut 

berkembang pula praktek-praktek korupsi dan manipulasi.  Dengan bertambahnya 

kekayaan dan keuangan negara, semakin kuat pula dorongan individu terutama 

dikalangan pegawai negeri untuk melakukan korupsi dan usaha-usaha 

penggelapan.  

 

Pemberian hak-hak monopoli dan macam-macam privilege oleh para pengusaha 

baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, biasanya diperlicin dengan jalan 

penyuapan atau sogokan, bertambahnya proyek-proyek pembangunan negara 

yang meliputi milyaran rupiah, menimbulkan relasi-relasi yang akrab antara 

pemerintah dan kaum business melalui kontrak-kontrak yang berakseskan tindak 

koruptif.  Kontak-kontak ini hampir selalu diberikan kepada mereka yang sanggup 

memberikan komisi yang lebih tinggi, atau diberikan kepada kalangan sendiri 

sehingga hal ini menyuburkan sistem sogok dan penyuapan.  

 

Korupsi memang berlangsung pada semua lapisan masyarakat, namun pada 

masyarakat yang tengah melaksanakan modernisasi, korupsi ini paling banyak 

terjadi. Biasanya korupsi berbareng dengan pembangunan industri, perkembangan 

sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru dan bersamaan pula dengan 

tampilnya kelas-kelas baru yang banyak mengajukan tuntutan-tuntutan baru 

kepada pihak pemerintah.  Korupsi merupakan salah satu kriterium dari tidak 

adanya institusional politik yang efektif, dan dari kurang berfungsinya sistem 

kontrol dan yudikatif.  Banyak pegawai negeri dan pejabat negara korupsi yang 

mengakibatkan tidak mempunyai pertalian lagi dengan rakyat yang harus diberi 
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pelayanan sosial, sebab mereka justru mengaitkan peranan kelembagaan dengan 

tuntutan-tuntutan eksternal yaitu pihak-pihak yang bersedia menyuap dan 

memberikan hadiah-hadiah.  

 

Korupsi merupakan produk daripada meluasnya partisipasi politik dikalangan 

masyarakat luas, berkat meningkatnya taraf pendidikan dan sistem informasi, 

namun mereka tidak terisolir dalam lembaga-lenbaga politik yang ada.  Dengan 

kata lain apabila proses mobilitas vertikal keatas dalam mesin politik dan 

birokrasi tidak mungkin berlangsung maka akan terjadi banyak korupsi, 

sedangkan cara-cara inkonvensional serta inkonstitusional untuk usaha mobilitas 

vertikal, akan lebih merajalela.  

 

Korupsi juga banyak berlangsung di dalam masyarakat yang mengutamakan 

egoisme atau pementingan diri sendiri yaitu kepentingan diri sendiri yaitu 

kepentingan individual, keluarga, klan, kelompok dan suku sendiri. Pada 

umumnya peristiwa yang demikian disebabkan oleh tidak adanya partai-partai 

politik yang efektif.  Jika kaum intelek dilarang untuk berpartisipasi dalam sistem 

politik. Maka pengurangan jumlah korupsi dalam situasi demikian ini hanya bisa 

berlangsung dengan jalan reorganisasi dan restrukturlisasi kekuatan-kekuatan 

sosial yang baru muncul dalam sistem politik tadi.  

 

Sejalan dengan KUHP maka subjek hukum pidana adalah orang atau person, 

namun dalam perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang sedang 

membangun, subjek hukum ini diperluas juga badan hukumnya terutama dalam 

keadaan membangun.  Pelaku delik lebih banyak terdiri dari badan hukum dalam 

arti “naturlijk person”, namun diberi status dan berfungsi sebagai orang dan oleh 
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karena itu, ia dapat juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan 

olehnya.  Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa: 

a. Koorporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  

b. Pegawai negeri adalah meliputi :  

1) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang 

tentang kepegawaian.  

2) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-

undang hukum pidana.  

3) Orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau  

4) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.  

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang lain yang 

mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.  

c. Setiap orang atau perseorangan atau korporasi.  

Dampak merugikan akibat dari korupsi dapat dilihat dalam Penjelasan Umum 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dikemukakan bahwa ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai 

bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk 

penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya  

perubahan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang 

 pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.  

Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan perlu semakin ditingkatkan dan 



  

30 

diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan 

masyarakat.    

 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada undang-undang tindak pidana korupsi dan 

dikaitkan banyaknya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan merugikan 

keuangan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional yang 

menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. dalam 

kenyataannya banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara, dan 

telah disinggung sistem kepegawaian yang tidak sehat, yang menyangkut fungsi 

para pegawai sebagai “the man behind gun” yang kurang wajar.  Akibat dari pola 

nepotisme terjadilah banyak kepincangan dan peristiwa „overbelast‟, kebanyakan 

jumlah pegawai. adaministarsi negara tidak efisien, dan budget untuk gaji pegawai 

tidak memadai lagi, Sehingga administarsi jadi semerawut dan menjadi sumber 

kongkalikong, banyak terjadi penggelapan yang merupakan tindak pidana korupsi.  

Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi 

terutama yang berskala besar, sangtlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan 

akurat.
20

 

 

Departemen-departemen berjumlah cukup besar dengan bermacam-macam 

jawatan, board, institute, lembaga-lembaga, komisi-komisi, team-team dan dinas-

dinas dibawahnya oleh karena tidak ada koordinasi.  Sebagai suatu kejahatan, 

korupsi mesti diganjal dengan hukuman pidana berupa penjara, kurungan, denda, 

hukuman administrasi dan hukuman tambahan lainnya. Dari segi ini, hukuman 

kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan hukuman 

                                                 
20

 Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana 

Korupsi, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 87 
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bagi pelaku kejahatan biasa/konvensional. Akan tetapi, khusus untuk kejahatan 

bagi para pelaku tindak pidana korupsi diperlukan keberanian dalam 

pengungkapan kasusnya artinya, faktor penggerak terjadinya korupsi tersebut 

mesti dimusnahkan terlebih dahulu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang 

sama, baik oleh pelaku yang sama atau pun pelaku yang lain lagi. Ada beberapa 

demikian yuridis agar suatu sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat berjalan 

dengan efektif dan mempunyai efek mencegah terjadi lagi kejahatan. Misalnya 

pendapat sebagai berikut:
21

 

a. Pelaku kejahatan dipermukaan di depan umum Hukuman ini sangat efektif, 

karena bagaimanapun, seorang koruptur tidak mau dipermalukan di depan 

umum, karena itu pihak eksekutif tersebut harus diusahakan untuk dibawa 

kedepan pengadilan, dimana sidang-sidang akan terbuka untuk umum dan 

disorot oleh pers.  

b. Eksekutifnya dikucilkan Pejabat yang dinyatakan bersalah sebaiknya 

dikucilkan dari bisnis yang bersangkutan. Jika dia merupakan eksekutif dari 

suatu lembaga Negara ataupun perbankan, dia mesti dilarang jadi eksekutif dari 

lembaga Negara atau perbankan.  

 

 

B. Kebijakan Penanggulangan Korupsi  

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi 

keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan dunia internasional. 

Dalam Resolusi tentang “Corruption in government” yang diterima kongres PBB 

ke 8 mengenai “The Prevention of Crime Treatment of  Offenders” di Havana 

(Cuba Tahun1990, antara lain dinyatakan, bahwa:
22

 

a. Korupsi dikalangan pejabat publik “corrupt activities of public official” :  

1) Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program 

pemerintah “can destroy the potential effectiveness of all types of 

governmental programmes”. 

2) Dapat menganggu/menghambat pembangunan “hinder development” dan 

                                                 
21

  Munir Fuady, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 185.   
22

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 69. 
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3) Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat  “victimize 

individual and groups”.  

b. Ada keterkaitan erat antar korupsi dengan berbagi bentuk kejahatan ekonomi, 

kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang haram “money laundering”. 

 

 

Mengingat berbagai pertimbangan lainnya, resolusi tersebut menghimbau kepada 

Negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti korupsi sebagai 

prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi, dalam 

pertimbangan resolusi itu antara lain ditegaskan, bahwa korupsi merupakan 

masalah serius karena.
23

 

a. Dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; 

b.  Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas; 

c.  Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.  

 

Memperhatikan pernyataan kongres PBB di atas, maka upaya atau kebijakan 

penanggulangan korupsi seyogianya merupakan bagian dari startegi kebijakan 

pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.
24

 Bertolak 

dari pendekatan integral yang demikian, maka masalah korupsi bukan semata-

mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan 

korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah 

cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit diberantas. Hal 

ini disebabkan, masalah korupsi ini berakaitan erat dengan berbagai kompleksitas 

masalah lainnya, antara lain masalah mental/moral, masalah kebutuhan ekonomi 

dan struktur sistem budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam 

mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi prosedur administrasi 

(termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.  
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  Ibid, hlm.70 
24
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Memberantas korupsi yang sudah berurat berakar dalam sendi-sendi masyarakat 

kita, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi 

dari rakyat dan dukungan mereka, segala usaha, undang-undang dan komisi-

komisi akan terbentur pada kegagalan.  

 

C. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana 

 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan 

kebijakan penegakan hukum pidana (penal law enforcement policy). Kebijakan 

penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga 

tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan 

legislative, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap 

kebijakan yudikatif/ aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap 

kebijakan eksekutif/ administratif, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum 

pidana.
25

 Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana 

materiel (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum 

pelaksanaan pidana.
26

 Dalam pembaharuan hukum erat kaitannya dengan arah 

politik hukum, menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah sebagai kebijakan 

dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan 

dibentuk.
27

 

 

Kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (instant decision) melihat 

urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di 

                                                 
25

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-

undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 9 
26

 Erna Dewi, Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 49 
27

 Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum 

Otonomi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2 
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bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan/atau keputusan tertulis 

atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi 

(discretionary power/freies ermessen).
28

 Sedangkan kebijakan penegakan hukum 

pidana merupakan sebuah serangkain pembentukan aturan hukum dari tahap 

formulasi sampai dengan tahap eksekusi atau pelaksanaan dari aturan hukum yang 

telah dibentuk tersebut. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
29

 Penegakan hukum pidana dapat 

diartikan sebagai proses dilakukannya upaya berfungsinya sebuah aturan dari 

Negara terhadap masyarakat yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar 

aturan hukum. 

 

Struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh 

komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, 

sehingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum.
30

 Penegakan hukum 

yang dilakukan oleh birokrasi dari eksekutif karena birokrasi dari eksikutif 

tersebut menggunakan upaya berfungsinya dari aturan hukum tersebut seperti alat.  

Terkait dengan ini Sunaryati Hartono seperti yang telah dikutip Mahfud MD 

pernah mengemukakan  tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis 

politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan 

oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-

                                                 
28

 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2013, hlm. 25 
29

 Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, diakses dari http://www.jimly.c om/makalah/namafile/ 

56/Penegakan_Hukum.pdf, pada tanggal 29 Desember 2015 pada Pukul. 21:34 WIB. 
30

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 191 
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cita bangsa dan tujuan Negara.
31

 Objek yang bernama hukum itu menjadi begitu 

luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, 

sebut saja: manusia sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, 

psikologi, filsafa, budaya, manajemen, biologi dan religi.
32

  

 

Kebijakan penegakan hukum pidana adalah sebuah pembentukan aturan oleh 

Negara yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya dan dijalankan oleh 

birokrasi dari eksekutif yang menggunakan aturan tersebut sebagai alat untuk 

mencapai cita-cita bangsa dan tujun dari Negara Indonesia. Muladi di dalam 

Nikmah Rosidah menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan 

satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi 

kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar pada hakikatnya kejahatan itu merupakan 

“masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-

mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan 

suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait 

dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.
33

 

DHM Meuwissen di dalam Satjipto Rahardjo mengelompokan ilmu hukum dalam 

2 (dua) kelompok besar, yaitu Ilmu Hukum Praktis dan Ilmu Hukum Teoritis. 

Ilmu Hukum Praktis menekuni kegiatan manusia dengan tujuan mewujudkan 

hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit melalui 
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pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Sedangkan Ilmu 

Hukum Teoritis menekuni refleksi teoritis terhadap hukum.
34

 

 

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan sebuah cara untuk 

menanggulangi kejahatan karena kejahatan merupakan masalah yang berakar dari 

masyarakat dan masalah sosial tetapi kebijakan hukum pidana harus bergerak 

dinamis mengikuti perkembangan masyarakat karena kejahatan merupakan 

sebuah fenomena yang tumbuh terkait dengan kehidupan masyarakat atau erat 

kaitannya dengan kontrak sosial. Kontrak sosial adalah suatu fiksi, hasil 

teoritasasi di dalam pemikiran, bahwa terbentuknya organisasi kehidupan 

bernegara, berikut lembaga-lembaga pemerintahannya, berasal dari kesediaan 

rakyat yang rasional untuk melepaskan sebagian hak-hak kebebasan kodratinya 

yang asasi, demi terselenggaranya kehidupan bersama yang tertib.
35

 Dalam 

menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian 

hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan 

(Gerechtigkeit).
36

 

 

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam kategori perbuatan 

pidana atau bukan karena perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari 

perbuatan pidana sehingga apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut bisa 

dikatakan “tindak pidana”. Muljatno di dalam Nikmah mendefinisikan “Perbuatan 

Pidana” sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
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disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.
37

  

 

Definisi tersebut dapat diapahami jika perbuatan pidana adalah suatu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang memiliki sanksi atau hukuman bagi 

yang melakukan perbuatan pidana dan larangan tersebut ditentukan oleh negara 

yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.  Muljatno 

(dikutip Nikmah) juga membagi unsur perbuatan pidana sebagai berikut:
38

 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

4. Unsur melawan hukum yang subyektif 

5. Unsur melawan hukum yang obyektif 

 

Sedangkan Simons (dikutip Nikmah) juga menyimpulkan perbuatan pidana terdiri 

dari:
39

 (1) perbuatan manusia baik positif maupun negatif; berbuat atau tidak 

berbuat/membiarkan, (2) diancam dengan pidana (3) melawan hukum (4) 

dilakukan dengan kesalahan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

Berdasarkan dari pernyataan Simons dan Muljatno dapat diartikan jika perbuatan 

pidana harus memenuhi unsur obyektif dan subyektif dari perbuatan tersebut 

sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Selain itu juga Simons 

di dalam Nikmah mengartikan “perbuatan pidana” sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 
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undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang 

dapat dihukum.
40

 Menurut Simmons tindak pidana terbagi atas dua unsur:
41

 

Unsur obyektif terdiri dari: 

1. Perbuatan orang. 

2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut. 

3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut 

Unsur Subyektif: 

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab. 

2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan 

 

Moeljatno (dikutip Edi Setiadi) Mengemukakan  bahwa 2 unsur perbuatan pidana, 

yaitu unsur formil perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan unsur materil 

orangnya bersalah. Terdapat sebuah azas yang berhubungan dengan “kesalahan” 

yakni Geen straf zonder sculd”, makna dari asas ini adalah meskipun seseorang 

telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang 

dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat 

dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah 

seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak. Kesalahan disini 

dimaksudkan kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa 

lata (alpa dan lalai).
42

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan 

yang dikatagorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur perbuatan 

pidana baik secara formil maupun materil, tidak dapat langsung dikatagorikan 
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orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana atau melakukan kesalahan melainkan 

harus melalui sebuah pembuktian yang menunjukan apakah perbuatan tersebut 

dapat dia pertanggungjawabkan atau tidak.  

 

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa istilah Tindak Pidana berasal dari istilah 

Straaf bar feit, Simons mendefinisikan Straaf bar feit ialah perbuatan melawan 

hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung 

jawab.
43

 Tindak pidana dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang 

oleh aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi hukuman serta 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya masuk dalam katagori hukum 

pidana subtantif, suatu prosedur hukum pidana masuk dalam katagori hukum 

pidana formal dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana) masuk dalam katagori 

hukum pelaksanaan pidana.
44

 Menurut Barda Nawawi Arief di dalam Erna 

Dewi:
45

 

Bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan 

(purposive system) dan pidananya hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai 

tujuan. “Tujuan Pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan 

sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem “tindak pidana”, 

“pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”. Perumusan tujuan dan 

pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah 

dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan 

justifikasi pemidanaan. 

 

Pelaksaanaan dari hukum pidana yang dilaksanakan oleh kesatuan dari hukum 

pidana guna mencapai sebuah tujuan yang dirumuskan dalam sebuah rumusan 

yang bertujuan untuk mengendalikan serta memberikan sebuah dasar yang 
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rasional dalam pemidanaan sehingga terciptanya sebuah keadilan terhadap 

masyarakat yang menganut system hukum pidana tersebut. 

 

D. Restorative Justice 

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang popular di berbagai 

belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena 

menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.
46

 Sedangkan menurut 

Marshall, Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a 

particular offence come together to resolve collectively how to deal with the 

aftermath of the offence and its implications for the future.
47

  

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, Keadilan restoratif adalah sebuah 

proses dimana semua pihak yang terlibat didalam suatu pelanggaran tertentu 

duduk bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani 

pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dalam penerapan restorative 

justice keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu masalah merupakan 

point penting karena restorative justice merupakan sebuah proses yang 

penyelesaian masalah yang mengedepankan sebuah sebuah solusi atau keputusan 

yang diambil dengan persetujuan semua pihak. 

 

Restorative justice (keadilan restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para 

korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan 

melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai 

landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa 
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konsep Restorative justice (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana.
48

 

Restorative justice adalah konsep yang sederhana serta dalam proses untuk 

memperbaiki suatu masalah yang terjadi dalam sebuah masyarakat, melibatkan 

semua pihak agar dapat menemukan sebuah pemecahan masalah yang dapat 

memperbaiki kesalahan dari pelaku terhadap korban, yang menekankan kesadaran 

dan keinsyafan dari pelaku. 

 

Terdapat tiga prinsip dasar untuk membentuk restorative justice yaitu: The three 

principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to 

those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the 

restoration if they desire and the court system’s role is to preserve the public 

order and the community’s role is to preserve a just peace.
49

 

 

Prinsip dasar dari restorative justice yaitu mengacu pada perbaikan terhadap 

korban yang telah dirugikan, pelaku memiliki keterlibatan terhadap perbaikan 

tersebut dan melibatkan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perdamaian 

untuk kedua belah pihak. M. Taufik juga membagi prinsip dasar restorative 

justice menjadi tiga:
50

 

a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; 

b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan 

(restorasi); 
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c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan 

untuk melestarikan perdamaian yang adil. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, keterlibatan pelaku dalam 

pemulihan terhadap korban kejahatan atau masyarakat yang menderita kerugian 

merupakan hal yang penting bagi pelaku untuk terlibat agar sesuai dengan prinsip 

restorative justice serta fungsi dari pengadilan hanya menjaga ketertiban umum 

dalam sebuah masyarakat yang menjaga dan melestarikan perdamaian. Korban 

kejahatan dalam restorative justice bukan hanya manusia atau orang (person) 

tetapi, negara juga bisa menjadi korban seperti tindak pidana korupsi yang 

berdampak pada kerugian negara. Restorative justice sangat cocok untuk menjadi 

pendekatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian 

negara yang kecil karena mengedepankan perbaikan terhadap kerugian korban 

yang dalam konteknya negara. 

 

Latar belakang ide-ide pembaharuan hukum “Penal reform” itu antara lain ide 

perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi 

kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari 

sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya 

dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (alternative to 

imprisonment/alternative to custody) dsb.
51

 

 

Pengunaan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan tindak pidana merupakan sebuah bentuk dari pembaharuan hukum 
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yang bertujuan untuk membuat hukum menjadi fleksibel sehingga menemukan 

penyelesaian dari suatu tindak pidana bukan hanya penjara tetapi mengedepankan 

kepada perbaikan terhadap kerugian yang diderita oleh korban dalam hal tindak 

pidana korupsi yang menjadi korban adalah negara. 

 

E. Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi  

Dalam praktek penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi kenyataan 

menunjukkan bahwa lembaga Kejaksaan juga melakukan penyidikan atas perkara-

perkara tindak pidana korupsi. Mengenai berwenangnya Jaksa untuk melakukan 

tindakan penyidikan perkara korupsi ini ada beberapa sarjana memberikan 

pendapat yang berlainan, antara lain : Darwan Prinst mengemukakan bahwa : 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, Penyidik untuk tindak 

pidana khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai saat ada 

perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, Penyidiknya adalah Jaksa (Penuntut 

Umum ).
52

  

 

Evi Hartanti mengemukakan sebagai berikut: Dengan berlakunya KUHAP, 

dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada 

pejabat Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KUHAP, maka Kejaksaan 

tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara 

tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat 

(2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa 
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masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

(Tindak Pidana Khusus).
53

  

 

Berdasarkan kedua pendapat sarjana tersebut mempunyai kesamaan pandangan 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan 

tindakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Posisi Jaksa sebagai 

Penyidik ini dikuatkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 

lain, antara lain:  

a. Tap MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan bebas, dari KKN. Jo. Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 

Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain: Presiden 

mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk: Pertama segera mengambil 

tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam membrantas korupsi, kolusi dan 

nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dst.  

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara 

lain Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, Pasal 12, 

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20, Pasal 21 dan  Pasal 22 beserta 

penjelasannya.  

c. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 17 

disebutkan bahwa Jaksa agung muda tindak pidana khusus mempunyai tugas 
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dan wewenang melakukan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksa tambahan, 

penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, 

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan 

hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan 

tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dalam 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan 

telah kerja Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan Kejaksaan mewakili 

kepentingan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan 

maupun kuasa khusus.  

d. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: Dalam hal ditemukan tindak pidana 

korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah 

koordinasi Jaksa Agung. (catatan: Pasal tersebut dicabut dengan Pasal 71 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korrupsi ).   

e. Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

f. Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan dalam hal 

KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan 

penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada Penyidik 

Kepolisian atau Kejaksaan.  

g. Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (1) s/d (4) Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 30 
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ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, dimana menyebutkan Kejaksaan berwenang untuk 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang.  

h. Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa 

Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 januari 2011. Pasal 21 

Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010, menyebutkan : 

(1) Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan 

wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak 

pidana korupsi. (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutn, 

pemeriksaaan taambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetaoan 

hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan 

keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindak 

pidana lainnya”. Dalam mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI 

dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah digariskan kebijaksanaan 

integritas antara lain:  

1) Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 

tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya 

antara lain:  

a) Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan negeri 

dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar kebawah, termasuk kebijakan 
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penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan 

perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan negeri. - Perkara tindak pidana 

korupsi dengan nilai kerugian negara / perekonomian negara diatas Rp. 5 

milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, 

pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan 

tinggi.  

b) Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan 

berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang 

mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara 

dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. 

2) Surat Edaran Nomor: SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 

tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, berisi 

tentang tolak ukur tuntutan pidana untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, 

maksud dikeluarkannya pedoman tuntutan ini adalah agar tidak terjadi 

disparitas antar kejati dan kejari di seluruh indonesia.  

3) Telah pula dibuat Standard Operating Procedure (SOP) tentang tata kelola 

administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus yang 

ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Perja- 39/A/JA/10/2010 

tanggal 29 Oktober 2010, yang pada intinya mempunyai maksud dan tujuan 

sebagai berikut:  

a) Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI 

diperlukan penyusunan tata laksana yang menghasilkan standar prosedur 

operasi (standard operating procedure/sop).  
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b) Dengan penataan standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan 

perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja dan out put kinerja 

dapat lebih kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap Kejaksaan republik indonesia.  

c) Standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak 

pidana khusus di lingkungan Kejaksaan RI berlaku sebagai panduan 

kinerja jajaran tindak pidana khusus dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya yang profesional, proporsional dengan penuh kearifan.  

d) Pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana 

khusus yang selama ini berjalan belum mendasarkan pada prinsip-prinsip 

bussines process yang bersifat lengkap dan kronologis berciri spesifik, 

dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kepentingan/keinginan stakeholder 

dan jelas penentuan batas waktunya.  

e) Bahwa mekanisme kerja yang selama ini berjalan dipandang sudah tidak 

dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta 

peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur tata kelola 

yang bertumpu pada bussines process yang terurai secara lengkap dan 

kronologis, dan dapat digambarkan dalam suatu flowchart/workflow.  

4) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 

002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan 

Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi 

penyelidikan/penyidikan.  

5) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: kep- 

003/f/fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan 
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Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi 

penuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan 

penuntutan, upaya hukum dan atau eksekusi perkara tindak pidana korupsi, 

dengan pengendalian direktur penuntutan.  

6) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Kep- 

015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan 

Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi 

Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan 

penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh 

direktur penyidikan.  

7) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 

016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan 

Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi 

penyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan 

penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh 

direktur penyidikan.  

8) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 

017/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan 

Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi 

penuntutan terdiri dari 30 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan 

penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh 

direktur penuntutan.  

 

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kewenangan yang diemban 

oleh Kejaksaan itu makin mantap yang disesuaikan dengan negara yang sedang 
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melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan sebagai 

institusi penegakan hukum harus tampil dalam peranannya sebagai aparatur 

penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat mengawasi usaha-usaha 

yang akan merugikan masyarakat dan negara yang dapat menggoyahkan sendi-

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dalam 

melaksanakan tugas dari wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, 

menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat. 


