
II. TINJAUAN PUSTAKA 

�

A.   Hukum Acara Pidana 

 

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 

 

a. Menurut. J. M. Van Bemmelen 

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan 

oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana:
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1) Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran. 

2) Sedapat mungkin menyidik pelakunya. 

3) Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu 

ditahan. 

4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada 

hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut. 

5) Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti 

tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau 

hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan. 

6) Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut. 

7) Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan. 

 

 

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana 

merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata 

ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna 

mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat 

dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan
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 yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus 

diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.
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c. Menurut S. M. Amin 

Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha 

mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan 

hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada Hukum Acara ini, 

suatu hubungan yang meng”abdi” terhadap Hukum Material.
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Maka berdasarkan pendapat doktrin di atas, pada asasnya Hukum Acara Pidana 

itu adalah : 

a. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan 

eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan 

mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. 

Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini 

merupakan konsekuensi logis dari bagian Hukum Publik yang mengatur 

kepentingan umum juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap 

hak asasi manusia. 

 

b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan 

putusan oleh hakim. 

Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksan di persidangan yakni 

mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan 

oleh Jaksa/penuntut Umum, kemudian diberikan kesempatan 
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Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan (eksepsi), 

dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik 

serta pemeriksan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam 

mengambil putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan 

putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
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c. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan yang telah 

diambil. 

Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum 

”Inkracht Van Gewijsde” dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat 

hukumnya atau Jaksa /Penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi 

dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI
5
, serta apabila putusan 

tersebut telah “Inkracht Van Gewijsde” dilaksanakan oleh Jaksa dan 

Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri.
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Dengan kata lain Hukum Acara Pidana meliputi aturan-aturan yang menetapkan 

bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan 

haknya untuk mengenakan pidana.  

 

Hukum Acara Pidana ini merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi 

penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil
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2. Tujuan Hukum Acara Pidana 

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-

tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkata pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum 

Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku 

yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya 

memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah 

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang 

didakwa itu dapat dipersalahkan.
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Menurut J. M. Van Bemmelem Hakikat kebenaran material yang ingin dicapai 

oleh Hukum Acara Pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi Hukum Acara 

Pidana sebagai berikut :
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a. Mencari dan menemukan kebenaran. 

b. Pemberian keputusan oleh hakim. 

c. Pelaksanaan keputusan. 

 

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 

KUHAP, dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan hakikat kebenaran 

matertial sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran material” atau 

terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran material” 
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3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 

Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang 

pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :
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a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) terhadap setiap 

orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang 

pengadilan sampai adanya putusan,pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde); 

b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim 

dengan tanpa perlakuan yang berbeda; 

c. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus 

berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan 

hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang; 

d. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa 

alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik 

mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan 

rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang 

dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut 

dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakanhukuman 

administratif; 

e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan; 

f. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa; 

g. Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum; 
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h. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum 

kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman 

batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian; 

i. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh 

bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan 

sampai peradilan; 

j. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan 

dalam bahasa indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa; 

k. Asas pelaksanan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan 

pengawasan dan pengamatan pelaksanan putusan pengadilan dalam perkara 

pidana oleh Ketua  Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

 

 

B. Hukum Acara Pidana Pada Tindak Korupsi 

 

Telah dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “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”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 

39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan :            

 

 “Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan 

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang 



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang ini.” 

 

 

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” baik dalam Pasal 26 

maupun Pasal 39 Ayat (1) kedua undang-undang tersebut diatas sudah tentu 

adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana. 

 

Di antara 4 (empat) lingkungan peradilan, peradilan yang mempunyai wewenang 

untuk memeriksa dan menuntut perkara tindak pidana termasuk pula perkara 

tindak pidana korupsi adalah Peradilan Umum dan Peradilan Militer
11

. Dengan 

demikian yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” baik dalam 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 39 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 

a. Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk Peradilan umum, yaitu seperti 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana atau biasa disingkat dengan KUHAP. 

b. Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk Peradilan Militer, yaitu seperti 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer 

 

 

Selanjutnya, dari adanya kalimat “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 

ini” baik dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Pasal 39 

Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dapat diketahui bahwa yang 

menjadi dasar utama untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
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pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah 

sebagai berikut : 

a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. 

b. Jika dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak terdapat 

ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, 

maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan 

dalam perkara tindak pidana korupsi. 

c. Jika didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terdapat 

ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan 

dalam perkara tindak pidana korupsi, maka yang berlaku adalah ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP atau Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai dengan kompetensi absolutnya. 

 

 

Dengan memakai peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam KUHAP, yakni yang termuat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

Dikarenakan tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 merupakan tindak pidana yang mempunyai ketentuan hukum acara 

khusus (butir a dan b) yang digabungkan dengan hukum acara umum (butir c), 

maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut diatas 

merupakan atau termasuk tindak pidana khusus. 

 

 

 



C.  Tindak Pidana Korupsi 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu : 

“Perbuatan yang dilarangoleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai 

sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan 

tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa 

larangan ditujukan pada perbuatannya, yaitu kejadian atau keadaan yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada 

orang yang menimbulkan kejahatan”. 

 

 

Dari pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh Moeljatno diatas maka 

terdapat unsur-unsur pidana sebagai berikut : 

a. Perbuatan (manusia) 

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materil), syarat formil harus ada, 

karena asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. 

 

 

2. Pengertian Korupsi 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah 

membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi, 

bahkan di Indonesia korupsi telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. 

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio yang artinya penyuapan, 

corruptore yaitu merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan negara 

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta 

ketidakberesan lainnya
12

. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa : 

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak 

jujuran
13

. 
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b. Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan 

sebagainya
14

 

c. Korup (busuk;suka menerima uang sogok; memakai kekuasaan untuk 

kepentingan pribadi dan     sebagainya. 

d. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 

sogok dan sebagainya. 

e. Koruptor (orang yang korupsi). 

 

 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika 

membicarakan korupsi maka akan menemukan suatu kenyataan karena korupsi 

manyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam 

instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, 

faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam 

kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dalam arti hukum, korupsi adalah 

tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan 

orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar 

batas-batas hukum
15

.Korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J. 

Friesrich adalah apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang 

berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau 

semacam hadiah lainya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk 

untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah 

sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum. 

 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah korupsi 

memiliki arti yang sangat luas yakni : 

a. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk 

kepentingan diri sendiri. 
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b. Busuk, rusak, suka memakai uang atau barang yang dipercayakan 

kepadanya
16

. 

Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan 

curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara
17

. 

 

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah 

perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, unsur-unsur dari tindak pidana korupsi 

adalah: 

1. setiap orang, 

2. secara melawan hukum, 

3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

 

 

Beberapa definisi yang di kemukakan oleh para sarjana hukum mengenai 

pengertian dari korupsi, yaitu: 

a. Baharudin Lopa menyatakan bahwa:  

Korupsi adalah perbuatan pembayaran terselubung dalam bentuk 

pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah – 

hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa 

saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau 

tanpa pembayaran uang. 

b.  Kartini Kartono menyatakan bahwa: 

Tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna 

mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. 

Korupsi merupakan gejala; salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi 

keuntungan pribadi; salah urus terhadap sumber–sumber kekayaan negara 

dengan menggunakan wewenag dan kekuatan–kekuatan  formal (misalnya 

dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri 

sendiri. 

 

c.  Vito Tanzi mengemukakan bahwa: 
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Korupsi perilaku yang tidak memenuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan 

di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan 

hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga 

konflik kepentingan dan nepotisme. 

 

 

Sedangkan Alatas mengembangkan tujuh tipologi korupsi sebagai berikut :
18

 

1. Korupsi Transkrip, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara 

seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. 

2. Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan 

pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yg terlibat atau 

orang yang dekat dengan pelaku korupsi. 

3. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang 

merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa 

datang. 

4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus 

baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek–

proyek bagi keluarga dekat. 

5. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat 

mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang 

dalam (Inside Information) tentang berbagai kebijakan publik yang 

seharusnya dirahasiakan. 

6. Korupsi Supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsiyang 

menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan. 

7. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka 

mempertahan kan diri dari kekerasan. 

 

 

Melihat definisi yang dikemukakan oleh ahli tersebut diatas, maka unsur-unsur 

yang terdapat dalam definisi-definisi itu adalah : 

1. Bahwa korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan 

kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang 

dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. 

2. Bahwa korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari 

yang kecil sampai monumental. 

3. Dapat terjadi pada sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor 

tersebut secara stimulan. 
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Berbicara mangenai korupsi ini dapat pula diadakan pembagian menurut motifnya 

(sifatnya) :  

 

Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini, ialah korupsi 

yang secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata-mata. 

Contohnya, seorang pejabat menerima suap dengan janji akan berusaha agar 

seseorang (si pemberi suap) berhasil dapat dipilih untuk jabatan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) atau diangkat dalam suatu jabatan. Tetapi, 

kenyataannya setelah ia menerima suap, ia tidak memperdulikan lagi janjinya itu 

kepada orang yang memberikan suap tersebut. Yang pokok ialah telah 

mendapatkan uang tersebut. 

 

Kedua, yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi yang secara 

lahiriah kelihatanya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya 

mempunyai juga motif lain, yakni motif kepentingan politik. Contohnya, 

seseorang yang mambujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan 

penyalahgunaan kekuasaannya, pejabat itu memberikan suatu fasilitas kepada 

pembujuk itu. Meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak 

memikirkan apakah fasilitas itu akan membawa hasil kepadanya. Yang pokok 

ialah, dapatnya si pejabat menyalahi kewajibannya dengan cara memberikan 

fasilitas tersebut, sehingga dengan perbuatanya yang tercela itu mudahlah juga si 

pejabat jauh dari jabatannya.  

 

 

 

 



3. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak Pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai salah 

satu kejahatan kerah putih (white collar crime), pada dasarnya jenis kejahatan ini 

adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat, mempunyai 

status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya, umumnya 

merupakan pelanggaran kepercayaan pengertian lain dari white collar crime 

antara lain : 

a. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang duduk di belekang meja. 

b. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berpangkat. 

c. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan. 

d. Ditafsirkan sebagai lawan kata “crime using force” atau “street crime” 

(kejahatan biasa). 

e. Kejahatan yang dilakukan dengan teknologi canggih. 

f. Kejahatan yang non konvensional; dilakukan oleh orang yang 

mempunyai keahlian atau mempunyai pengetahuan teknologi canggih. 

g. Kejahatan terselubung. 

 

 

Akibatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan kerah putih, aparat penegak 

hukum harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan 

konvensional. Aparat penegak hukum seolah–olah terlebih dahulu beradu 

kepintaran dan kecerdikan dengan pelaku kejahatan
19

.  

 

Jika kita berbicara mengenai tindak pidana korupsi, sudah tentu kita harus 

merujuk kepada undang–undang untuk mengetahui apa yang dimaksud atau yang 

digolongkan dalam tindak pidana itu. Karena pada dasarnya setiap perbuatan baru 

dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika sudah ada undang–undang yang 

mengaturnya terlebih dahulu. 
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Dengan demikian undang–undang tersebut haruslah merumuskan apa yang 

dimaksud dengan tindak pidana yang bersangkutan. Jika ada devenisi yang tegas 

dalam undang–undang itu maka kita harus melihat rumusanya dari unsur–unsur 

yang disebutkan dalam pasal yang mengatur mengenai tindak pidana. 

 

Dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat beberapa ciri yaitu : 

a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama 

dengan kasus pencurian dan penipuan. 

b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu 

telah merajalela dan sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang 

ada di dalam lingkungannya tidak tergoda  untuk menyembunyikan 

perbuatanya. 

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan 

kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. 

d. Mereka yang mempraktikan korupsi biasanya berusaha untuk 

menyelubungi perbuatanya dengan berlindung di balik pembenaran 

hukum. 

e. Mereka yang terlibat korupsi mengingikan keputusan yang tegas dan 

mampu untuk mempengaruhi keputusan – keputusan itu. 

f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh 

badan publik atau umum (masyarakat). 

g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 

 

 

Berdasarkan ciri–ciri dari korupsi di atas dapat di ketahui bahwa perbuatan 

korupsi dilakukan secara rahasia dan senantiasa melibatkan lebih dari satu orang 

dan pelaku korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan 

berlundung di balik kebenaran hukum, dan keuntungan tidak selalu berupa uang. 

 

Rumusan korupsi sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang–

undangannegara kita mengalami perubahan terus menerus sejak berlakunya 

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957. Andi 

Hamzah menyatakan bahwa hal penting berkaitan dengan peraturan tersebut 

adalah adanya usaha pertama kali untuk memakai istilah korupsi sebagai istilah 



hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan–perbuatan 

yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”
20

. 

 

Senada dengan Andi Hamzah, Eddy Rifa’i menyampaikan bahwa pengertian 

tindak pidana korupsi semakin disempurnakan, sehingga hampir merumuskan 

berbagai bentuk pengertian korupsi
21

. Dinamika tersebut dapat dimengerti oleh 

karena satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi 

tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak 

perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. 

 

Putusan Mahkamah Agung nomor 275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983, 

merupakan putusan yang pertama kali memberikan arti tentang korupsi, baik 

secara formal maupun material. Korupsi dinyatakan secara tegas, secara meteril 

melawan hukum
22

. 

 

Tindak pidana korupsi itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu:  

1. Tindak pidana korupsi di luar KUHP 

Terbagi atas beberapa sub bagian: 

a. Tindak pidana yang bersifat umum 

Yang dimaksud dengan bersifat umum dalam hal ini adalah tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau 

kekuasaan atau aparat pemerintah/negara. Artinya dapat dilakukan siapa 

saja dari masyarakat umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang – 

Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana 
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penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan. 

 

b.  Penyalahgunaan Kewenangan/kekuasaan 

Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undamg – Undnag No.31 Tahun 1999, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling 

sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 

paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

 

Berdasarkan rumusan Pasal 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana 

korupsi penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan adalah dengan maksud : 

i. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 

ii. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan; 

iii. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. 

 

 

c. Memberi Hadiah dengan mengingat kekuasaan 

Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 

dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan 

atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat 

pada jabatan atau kedudukannya tersebut, dipidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah).” 

 

 



Pada dasarnya “hadiah” tidak mengharapkan “balasan” dalam hal ini karena diberi 

dengan mengingat “jabatan” atau “kedudukan” berarti mengharapkan sesuatu 

“imbalan”. Dengan demikian, istilah “hadiah” tidak tepat dalam pasal ini yamg 

tepat adalah “memberikan sesuatu”. 

 

d. Percobaan/Pembantuan/Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana 

Korupsi 

 

Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 

14”. 

“ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada 

percobaan dan pembantuan tindak pidana peda umumnya dikurangi 1/3 

(satu pertiga) dari ancaman pidana”. 

 

 

“Percobaan” melakuan tindak pidana diatur oleh Pasal 35 KUHP, sedang 

“pembantuan” diatur dalam Pasal 56 KUHP. Istilah “pemufakatan” dipergunakan 

juga dalam Pasal 110 KUHP. Penjelasan istilah kata “pemufakatan” ada dimuat 

pada Rencana Undang – undang (RUU) KUHP2013 penjelasan Pasal 171 (1-8). 

 

Secara umum ”pemufakatan” dalam ilmu hukum pidana, masih termasuk 

“perbuatan persiapan” dan belum merupakan perbuatan pidana kecuali terhadap 

beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 RUUKUHP-2013, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“pemufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dapat dipidana meskipun 

perbuatan yang dilarang belum terlaksana sama sekali, namun niat jahat dari 

dua orang atau lebih itu, yang merupakan pemufakatan jahat yang dipidana 



dibatasi hanya pada beberapa tindak pidana yang sangat serius dan 

dinyatakan dalam perumusan tindak pidana”. 

 

e. Sengaja Mencegah/merintangi/Menggagalkan Penanganan Tindak Pidana 

Korupsi  

 

 

Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau 

terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana penjara 

paling singkay 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

 

 

Yang dihalangi/dirintangi/digagalkan tersebut adalah tersangka/terdakwa/saksi 

dalam perkara korupsi. Hal ini berarti, jika tidak dalam perkara korupsi maka 

Pasal 21 tidak dapat diterapkan atau jika masih penanganan perkara korupsi masih 

dalam penyidikan. 

 

f. Dengan Sengaja tidak Memberi Keterangan yang Benar 

 

Hal ini diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut: 

“sebagai orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, 

atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi 

keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

 



Penjelasan resmi Pasal 22 tersebut berbunyi “cukup jelas” berdasarkan rumusan 

Pasal 22, maka unsur-unsurnya adalah: 

1) Setiap orang yang disebut Pasal 28,29,35,dan 56 ; 

2) dengan sengaja; 

3) tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 

 

 

g.  Menyebut Nama atau Alamat pelapor 

Hal ini diatur dalam pasal 24, yang berbunyi sebagai berikut : 

“saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau 

denda peling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”. 

 

 

2. Tindak Pidana Korupsi yang Berasal dari KUHP 

Tindak pidana korupsi berasal dari KUHP, dapat diketahui antara lain dari : 

a. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya, antara lain sebagai 

berikut : 

“........ dengan tidak mengacu pasal-pasal....... tetapi langsung menyebutkan 

unsur – unsur yang terdaoat dalam masing – masing pasal Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang mengacu......”. 

 

b. Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang antara lain berbunyi 

sebagai berikut: 

“Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini,  Pasal 209, 210, 387, 388, 

415, 416, 417, 418, 420, 423, 425, dan 435. Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana......dinyatakan tidak berlaku”. 

 

 

Berdasarkan rumusan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

jelas-jelas mengambil alih 13 (tiga belas) pasal Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana menjadi Tindak Pidana Korupsi. 

 



Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas didalam Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian 

besar pengertian korupsi didalam undang–undang tersebut dirujuk dari Kitab 

Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. 

Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian 

korupsi masih sangat kurang. Berdasarkan Undang–UndangNomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai 

hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. 

 

Tetapi dalam pengertian yuridis, UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, 

memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal,  

kemudian mengelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari 

kedua Undang-Undang tersebut, dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara (Pasal 2,3 UU No.31 Tahun 1999) 

b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif 

(yang menerima suap) (Pasal 5,11,12,12B UU No.20 Tahun 2001) 

c. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8,10 UU No.20 Tahun 2001) 

d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12e dan f UU No.20 

Tahun 2001) 

e. Kelompok delik yang berkaitan dalam pemborongan, leverensir, dan 

rekaman (Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001). 

 

 

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang termasuk kelompok delik yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah : 

a. Pengertian tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 UUTPK : 

i. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

ii. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

 

Berikut ketentuan pasal diatas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah 

sebagai berikut : 

(1)  Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. 

Pada dasarnya dimaksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu 

perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena 

perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, 

mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta 

perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya. 

 

(2)  Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 

Unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

(UUTPK) mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil 

maupun dalam materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut 

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat 

di pidana. 

 

 

b.  Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UUTPK 

Merumuskan Tindak Pidana Korupsi adalah : 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuagan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

 

 



Unsur – unsur tindak pidana korupsi dari pasal adalah :  

(1).Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukannya. 

 

Tindak Pidana Korupsi ini terutama ditujukan kepada seorang pegawai 

negeri, oleh karena hanya pegawai negeri saja yang dapat 

menyalahgunakan janatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan, atau 

sarana yang ada padanya.  

 

(2).Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi. 

 

Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

berarti membuat orang tersebut, orang lain/kroninya atau suatu korporasi 

memperoleh aspek meterial maupin immaterial dari perbedaan itu. 

Pembuktian unsur “mengintungkan” dapat lebih mudah dibuktikan oleh 

penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlikan dimensi 

apakah orang tersebut menjadi kaya atau bertambah kaya sebagaimana 

unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 UUTPK. 

 

(3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Penjelasan UUTPK menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh 

kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk di 

dalamnya segala bagian dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena 

: 

a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; 

b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan 

perusahaan yang menyertahan modal pihak ketiga berdasarkan 

perjanjian dengan negara. 

 

 

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai 

usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan asas kekeluargaan ataupun 

usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebujakan pemerintah, 

baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, 

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. 

 



Hal–hal yang Diperlukan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada 

perkara tindak pidana korupsi, maka hal–hal yang diperlukan masing–masing sub 

sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi 

yang bersifat sistematik dan extra ordinary crime harus mempunyai persepsi yang 

sama berupa adanya singkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal. 

 

Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani 

perkara tindak pidana korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai 

pelaksanaan putusan hakim. Karena masing–masing sub sistem dalam sistem 

peradilan pidana agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara 

korupsi harus mempunyai pandangan yang sama dalam menetapkan pasal 

manakah yang dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat 

penyidikan maupun penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat 

diteruskan ke pengadilan. 

 

Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem 

dalam sistem peradilan pidana melakuan sinkronisasi hirizontal dalam rangka 

memenuhi persyaratan formal dalam beracara pidana.  

 

Sikronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-sub 

sistem dalam sitem peradilan pidana sebagaimana dijelaskan oleh Ismail saleh 

dalam O.C.kaligis
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, bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau 
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kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian 

tercermin dalam sebuah kelompok MahKeJaPol (Mahkamah Agung– 

Kehakiman–Kejaksaan–Kepolisian) yang merupakan wadah bagi pimpinan 

masing–masing lembaga yang mempunyai kaitan dengan penegakan hukum di 

Indonesia, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalah yang 

memerlukan penanganan bersama. Kelompok ini sebetulnya sengat penting untuk 

mengatasi berbagai perbedaan pendapat antar instansi yang sering kali lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia. 

 

Sinkronisasi horizontal harus tumbuh dari diri masing-masing pimpinan dalam 

sub–sub sistem dalam sistem peradilan pidana dengan niat dan komitmen untuk 

memberantas tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa sinkronisasi horizontal 

baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing–masing sub sistem dlam 

sistem peradilan pidana secara sadar bahwa mereka merupakan lembaga-lembaga 

mempunyai fungsinya masing–masing dan bukannya salah satu sub sistem lebih 

tinggi dari sub sitem lainnya. Jika sinkronisani vertikal dan horizontal ini dapat 

terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena 

masing – masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah bekerja secara 

maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan–persoalan hukum yang 

berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai 

penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. 

 

Sebaliknya jika masing–masing sub sistem dalam menangani perkara tindak 

pidana korupsi berjalan dengan sendiri–sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub 

sistem lainnya, maka putusan–putusan hakim yang bersifat kontroversi akan 



bermunculan yang membuat masyarakat menjadi bingung dan kebingungan. Hal 

ini terjadi dalam kasua water boom terhadap masing–masing pelaku terjadi vonis 

hakim yang berbeda dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa.  

 

D.   Pengertian Kejaksaan 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melakukan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 

undang–undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh 

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Dalam menjalankan 

kewenangannya, kejaksaan melakukan kewenangan tersebut secara independent 

(merdeka), dengan demikian tidak ada lembaga lain yang boleh ikut campur 

tangan mengenai kewenangan tersebut. 

 

Keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia 

jauh sebelum masa penjajahan meskipun mengalami pergantian nama dan 

pemerintahan, fungsi dan tugas tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap 

perkara–perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam 

perkara perdata. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan sentral 

sehubungan dengan penegakan hukm di Indonesia dan merupakan salah satu 

subsistem dari suatu sistem hukum. 

 

Kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di 

Indonesia sebagai salah satu sub sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan 

yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan 

subsistem lainya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.  

 



Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain 

kejaksaan ada juga lembaga lain seperti hakim, polisi, advokat/penasehat hukum, 

dan lembaga pemasyarakatan yang menjadi subsistem hukum dalam penegakan 

hukum di Indonesia. 

 

Sejak diberlakuannya Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan menjadi lebih kukuh sebagai lembaga 

pemerintahan (eksekutif). Sedangkan semula dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1961 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, 

kedudukan kejaksaan masih disebut alat negara penegak hukum. Dengan kata 

lain, pada hakikatnya eksistensi kejaksaan dalam proses penegakan hukum di 

Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, 

dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan (masyarakat). 

 

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik 

Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang 

mengenai Kejaksaan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di 

bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :   

  

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang – undang. 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaanya dikoordinasikan demgan penyidik. 

 



Selain di bidang pidana, kejaksaan juga mempunyai wewenang di bidang perdata 

dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di luar 

maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.  

 

Fungsi Kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang 

kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. 

 

Fungsi preventif  berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan 

peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan 

penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum 

serta statistik kriminal. Dalam fungsi represifnya, kejaksaan melakukan 

penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim/putusan 

pengadilan, dan lain–lain.  

 

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Jaksa Agung 

adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaanyang memimpin dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan. Jaksa Agung 

dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda. Jaksa 

Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.  

 

Selain itu, Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan. Jaksa Agung 

adalah pejabat negara, sehingga diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 

 

Terhadap perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi dan hak asasi 

manusia (HAM), Kejaksaan hanya berwenang melakukan penuntutan.  

 



Namun Khususnya terhadap tindak pidana korupsi dan HAM, Undang–undang 

masih memberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Undang–

Undang yang dimaksud untuk tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 Ayat (2) 

KUHAP, Pasal 26 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 43 Undang–

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, institusi 

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan 

maupun penuntutan. 

 

Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi bertolak dari 

ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : 

“ Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap 

semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan 

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana 

sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perbuatan 

dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. 

 

 

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 

1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut : 

“ Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut 

pada undang-undang tertentu sebagimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) 

KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang 

berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 

 

 

Ketentuan bahwa jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu di dukung dengan 

ketentuan Pasal 32 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia bahwa : 

“ Jaksa Agung mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan 

instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasikan 

ditetapkan oleh presiden”. 

 



Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk 

menyidik tindak pidana korupsi, disamping ketentuan pasal tersebut dalam 

perkembangannya Undang-Undang Kejaksaan yang baru yakni Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 secara jelas mengatur penyidikan yaitu Pasal 30 Ayat (1) 

huruf d yang menyebutkan bahwa :  

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan 

penyidikan  terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. 

 

Dengan demikian kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi 

berdasarkan Undang–undang Kejaksaan telah semakin jelas eksistensinya
24

. 

 

Pasal 26 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan undang-

undang pengganti undang–undang yang lama (UU No. 3 Tahun 1971) 

menyatakan :  

“ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 

tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. 

 

Arti kalimat “berdasarkan hukum acara yang berlaku” merujuk kepada Undang-

Undang No.8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), karena selain Hukum Acara Pidana, tidak ada lagi hukum acara pidana 

yang berlaku di Indonesia. 
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E. Pengertian Penyidikan dan penyidik kejaksaan 

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing 

(Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan (malaysia). KUHAP 

memberikan definisi penyidikan sebagai berikut : 

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukannya”. 

 

 

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah : 

1.  Ketentuan tentang alat-alat penyidik, 

2.  Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, 

3. Pemeriksaan di tempat kejadian, 

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa 

5. Penahanan sementara 

6. Penggeledahan  

7. Pemeriksaan dan interograsi 

8. Berita acara (penggeledahan, interograsi, dan pemeriksaan di tempat) 

9. Penyitaan 

10.Penyampingan perkara 

11.Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada 

penyidik atau disempurnakan. 

 

 

Penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian sehingga tersangka dapat dituntut 

kemudian dipidana. Sebelum penyidikan dimulai harus sudah dapat diperkirakan 

delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam perundang– 

undangan pidana. Hal ini penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada 

keadaan yang terjadi yang cocok demgam perumusan delik tersebut. 

 

Orang yang melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik. Dalam Pasal 6 

KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan yaitu, 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi wewenang khusus oleh undang–undang. 



Penyidik Kejaksaan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang–Undang (Pasal 1 butir (1) KUHAP). Penyidikan 

terhadap kasus korupsi dan HAM yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil yang dalam hal ini adalah Kejaksaan, diatur secara tegas dalam Pasal 26 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. Dalam Undang–Undang tersebut, institusi Kejaksaan Republik 

Indonesia mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan maupun penuntutan. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 2 telah ditetapkan 

kepangkatan pejabat polisi yamg menjadi penyidik yaitu sekurang–kurangnya 

Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebani 

wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang–kurangnya Pengatur Muda 

Tingkat 1 ( Golongan IIb ) atau yanmg disamakan dengan itu. 

 

Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat 

polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri 

Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang 

pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman.  

 

Sebelum pengangkatan, Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta 

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Penyidik yang dalam hal ini adalah penyidik kejaksaan mempunyai wewenang 

untuk : 



a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu 

tindak pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seorangtersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 

tersangka; 

d. Melakuan penagkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

sanksi; 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. Mengadakan penghentian penyidikan; 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

 

Dalam melakukan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum 

yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan 

(Pasal 72 KUHAP) tentang : 

a. Pemeriksaan tersangka; 

b. Penangkapan; 

c. Penahanan; 

d. Penggeledahan; 

e. Pemasukan rumah; 

f. Penyitaan benda; 

g. Pemeriksaan surat; 

h. Pemeriksaan ditempat kejadian; 

i. Pelaksanaan Penetapan dan putusan pengadilan; 

j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan KUHAP. 

 

 

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam 

proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi. 

 

�


