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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merusak moral 

bangsa dan merugikan seluruh lapisan masyarakat, sehingga harus dilakukan 

penyidikan sampai keakar–akarnya karena dapat mengakibatkan kerugian 

dibidang keuangan negara, menghambat program pembangunan nasional, bahkan 

dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggaraan 

negara. 

 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak 

pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini serta harus didahulukan dari perkara lain 

guna penyelesaian secepatnya.
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Penyidikan berdasar Pasal 1 Ayat (2) KUHAP Undang–Undang Nomor 8 Tahun 

1981 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 
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Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak 

pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana 

yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan 

bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

4. Melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan; 

5. Mengenai sidik jari dan memotret seseorang; 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Penyidikan terhadap tindak pidana merupakan wewenang kepolisian atau pejabat 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang–undang untuk 

melakukan penyidikan, hanya untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya baru 

dapat dibentuk tim gabungan (sumber).maka hukum acara yang digunakan tetap 

mengacu pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. 

 

Dalam praktik peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi, fungsi penyidikan 

seringkali terjadi dualisme kewenangan yang ada pada polisi maupun jaksa yang 

secara fungsional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, 

terlebih lagi bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan tindak 

pidana yang khusus, sehingga penyidikannya pun bersifat khusus yang berbeda 

dengan penyidikan dalam tindak pidana umum. 
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Dalam mengatasi hal ini dibentuklah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung 

Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. nomor : 

151/KMA/SKB/IX/2011, nomor : M.HH-08.HM.03.02 TH 2011, nomor : 

B/24/IX/2011 tentang Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa dalam hal Kepolisian dan 

Kejaksaan melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi atas perkara yang 

sama, untuk menghindari duplikasi dalam penyelidikan, maka penentuan instansi 

yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan ialah instansi 

yang lebih dulu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan. Selanjutnya dalam 

Ayat (3) dinyatakan bahwa hasil penyelidikan oleh instansi yang tidak 

melanjutkan penyelidikannya lagi, wajib diserahkan kepada instansi yang 

menindaklanjuti penyelidikan, guna mempercepat proses penyelidikan 

selanjutnya. 

 

Suatu tindak pidana yang diketahui seorang penyidik, maka wajib segera 

melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenanganya kemudian membuat 

laporan kejadian dan atau berita acara tindakan–tindakan guna penyelesaian 

selanjutnya. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang  terjadi diduga 

merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan, kegiatan–kegiatan 

pemberitaan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. 

Saat dimulainya penyidikan dalam hal penyidik telah mendapatkan dua alat bukti 

yang cukup. Alat–alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdiri 

atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.    
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Pada saat penyidik akan memulai penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat 

memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar–benar merupakan suatu 

tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana tersebut. 

 

Permulaan penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan 

kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah 

mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui 

mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang sekurang-

kurangnya dilampiri laporan kejadian dan surat perintah tugas penyidikan. Hal 

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. 

 

Sehubungan dengan pengertian telah dimulainya penyidikan, PAF. Lamintang 

mengemukakan :  

 

“Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah mulai melakukan 

penyidikan, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikannya 

seperti yang telah diberitakan oleh undang-undang (Pasal 7 KUHAP) kepada 

dirinya, dalam hal tindakannya  itu secara langsung telah melibatkan hak – hak 

orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai 

kebebasannya, nama baiknya maupun mengenai kekayaannya”.
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Pengertian dimulainya penyidikan ini adalah jika sudah dilakukan tindakan atau 

upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya yang dalam suratnya berisi untuk 

keadilan.   
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Pelaksanaan SPDP diatur dalam Pasal 109 KUHAP, persoalan yang dirasa 

menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya 

penyidikan harus diberitahukan oleh penuntut umum. Berdasarkan latar belakang 

diatas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis 

Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

(SPDP) pada Tindak Pidana Korupsi ? 

b. Bagaimanakah koordinasi Antara penyidik dengan penuntut umum dalam 

pelaksanaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 

Tindak Pidana Korupsi ? 

 

 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi dalam bidang ilmu hukum pidana, 

kajian subtitusi mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan SPDP pada Tindak 

Pidana Korupsi dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi 

Lampung pada Tahun 2013. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pelaksanaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan di 

persidangan dankedudukan SPDP didalam persidangan Tindak Pidana 

Korupsi.. 

b. Mengetahui Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam 

pelaksana SPDP pada Tindak Pidana Korupsi  

 

2.Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, yaitu untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang 

ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan SPDP 

dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam proses peradilan pidana di 

Indonesia. 

b. Secara praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum pada umumnya, dan khususnya Kejaksaan 

Tinggi Lampung. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan 

yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi 

sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
3
 

 

Penyidikan adalah tindakan pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan oleh 

penyidik guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka 

pelakunya
4
.  

 

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, 

terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta 

yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga 

sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar suatu tindak pidana. 

 

Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan SPDP, yaitu 

sekurang–kurangnya dilampiri laporan kejadian dan surat penyidikan. 

Sehubungan dengan kewenangan jaksa menurut Baharudin Lopa, 

dalampertimbangan positifjaksa harus melakukan atau terlibat dalam penyidikan 

sebagai berikut : 

1. Jika proses penyidikan terhadap kejahatan–kejahatan bersifat kompleks atau 

pembuktiannya sulit (misalnya kejahatan di bidang keuangan dan HAM), 

jaksa seharusnya terlibat karena memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang hukum maupun kemahiran menggunakan prosedur baku yang 

sangat menentukan keberhasilan suatu penyidikan. 
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2. Jaksa mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan guna 

menuntut atau tidak menuntut berdasarkan alat bukti yang sah menurut 

hukum acara pidana yang berlaku. Jadi jaksa memiliki kedudukan yang saat 

tepat untuk menjalankan fungsi–fungsi tersebut. Keterlibatan jaksa, yang 

memiliki pengetahuan dan kemahiran, dalam penyidikan akan mempercepat 

proses penuntutan pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan 

untuk diperiksa dan diadili serta diputuskan
5
.  

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti atau diketahui
6
. Pengertian dasar dari istilah–istilah yang 

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan). 

b. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

c. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang–

undang. 

d. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang–

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang 

lain berdasarkan undang–undang. 

e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

yang diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
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bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan pasangannya. 

f. Penyidik Kejaksaan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada metode penulisan ilmiah 

pada umumnya, yaitu : 

I. Pendahuluan  

Bab ini yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi telaah kepustakaan sebagai berikut : Pengertian Hukum Acara 

pidana, Hukum Acara Pidana pada Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak 

Pidana Korupsi, Pengertian Kejaksaan, Pengertian Penyidikan dan Penyidik 

Kejaksaan. 

 

III. Metode Penelitian 

Bab ini memuat tentang metode Penelitian yang digunakan, yang terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur 

pengumpulan data, serta analisis data. 
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IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dan membahas hal-hal 

yang menjadi permasalahan dari penulisan, seperti proses pemberitahuan 

dimulainya penyidikan apakah ada pelanggaran terhadapnya, dan dampak-dampak 

apa saja yang akan timbul bila prosestersebut tidak dilakukan.    

 

V. Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan ilmiah ini, yang memuat 

kesimpulan dari penulisan disertai dengan saran-saran yang dipandang perlu 

sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh. 
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