
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), dan menjelma menjadi

kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan

melemahkan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan

penegakan hukum. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dan penanganannya tidak dapat

dilakukan secara biasa tetapi  dituntut cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang selama ini

diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya.

Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemberantasan kasus korupsi dengan konsisten mengandalkan Undang-undang tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, membuat proses hukum yang dilaksanakan terkesan

diabaikan, hal inilah yang menimbulkan opini bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana

korupsi tidak tersentuh hukum. Sehingga dalam menanggulangi korupsi tentunya dibutuhkan

perangkat hukum yang efektif untuk memberantasnya. Meskipun macetnya hukum dalam

penanganan korupsi kerap terjadi, melihat bahwa korupsi juga merupakan bagian dari fenomena

sosiologis. Dalam kacamata sosiologis, korupsi melibatkan jaringan elit kekuasaan, baik di

eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena hal ini juga, dalam memberantas korupsi

dibutuhkan pendekatan hukum yang luar biasa.



Korupsi membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara serta dinilai melemahkan

lembaga-lembaga penegak hukum, nilai-nilai demokrasi dan mengancam supremasi hukum. Hal

ini menimbulkan kekhawatiran karena korupsi juga tidak lagi merupakan masalah lokal,

melainkan suatu fenomena transnasional. Banyaknya koruptor yang melarikan diri ke luar negeri

sebelum proses hukumnya selesai membuat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum

dituntut untuk bekerja keras dalam proses penegakan hukum. Kerapnya kasus korupsi yang

melibatkan negara kedua atau negara asing yang menjadi tempat persembunyian para koruptor

beserta aset-asetnya membuat pemerintah harus melibatkan negara lain dalam penyelesaian

hukumnya, hal inilah yang menimbulkan kesulitan tersendiri.

Lembaga penuntutan di Indonesia dilaksanakan oleh kejaksaan. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah alat kekuasaan

dari pemerintah di bidang penuntutan, dalam melaksanakan wewenang ditujukan untuk

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, harkat manusia serta negara hukum. Eksistensi lembaga

kejaksaan senantiasa terkait dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili

kewenangan umum, yaitu dalam hal ini, jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara sebagai

eksekutor, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana merupakan salah satu

wujud penegakan ketertiban dan perlindungan hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia,

serta pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya

dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan



mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakan adil dan makmur

berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban

pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra penuntutan serta

penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang dalam hal ini di wakili oleh jaksa

sebagai penuntut umum. Kepada jaksa diletakkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan

berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan

melalui wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan

atau tidak.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dalam bidang penuntutan, lembaga kejaksaan

sebagai pengacara negara di wakili oleh jaksa dan penuntut umum. Sebelum berlakunya

KUHAP, tidak dibedakan secara tegas antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Meskipun

jabatan jaksa dan penuntut umum tersebut diemban oleh personil yang sama, namun dari segi

fungsi dan kewenangannya berbeda satu sama lain.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan

pengertian di atas, maka yang menjadi kewenangan jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut

umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Sedangkan pengertian



penuntut umum menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan mempunyai

peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, artinya lembaga kejaksan dituntut untuk

bersikap profesional dalam menangani setiap kasus tindak pidana, apapun bentuknya, salah

satunya adalah tindak pidana korupsi. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan

yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa.

Tindak pidana korupsi yang tidak hanya melibatkan banyak uang milyaran bahkan triliunan

rupiah, tetapi para pelakunya juga bukan orang biasa, melainkan melibatkan banyak orang

penting di negeri ini. Hal inilah yang membuat proses penuntutan dalam kasus korupsi terkesan

lambat, hal ini juga yang membuat kejaksaan harus berusaha keras dalam menjalankan

kewajibannya, karena sebagian pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kebebasan, seperti

terjadi dalam banyak kasus bahwa para pelaku tindak pidana korupsi kerap melarikan diri keluar

negeri untuk dapat bebas dari proses hukum. Ini tentu saja mempersulit lembaga kejaksaan

dalam melaksanakan wewenangnya, khususnya dalam bidang penuntutan, karena dalam

penangananya akan melibatkan banyak pihak dan prosedur yang lebih rumit.

Contohnya adalah kasus korupsi  yang terdakwanya berhasil melarikan diri ke luar negeri adalah

Djoko Soegiarto Chandra atau lebih dikenal dengan Djoko Tjandra, terpidana kasus korupsi

BLBI Bank Bali yang juga melibatkan mantan Gubernur BI Syahril Sabirin. Namun ironis, sang

terpidana Djoko Tjandra justru raib dari negeri ini, kabar terkahir Djoko Tjandra diketahui telah

pergi ke Papua New Guinea pada malam sehari sebelum vonisnya akan dijatuhkan, kemudian



terbang ke Singapura. Djoko Tjandra dalam Peninjauan Kembali (PK) divonis Mahkamah

Agung dengan pidana 2 (dua) tahun penjara.

Saat ini, Kejaksaan Agung mendata ada 19 (sembilanbelas) orang pelaku korupsi  yang masih

menghirup udara bebas. Dari sembilan belas orang tersebut, terdapat 4 (empat) orang berstatus

tersangka yang sedang dalam proses penyidikan, dua orang terdakwa dalam proses penuntutan,

dan tiga belas orang berstatus terpidana yang sudah diputus pengadilan. Selain itu, untuk

membantu proses pemberantasan korupsi yang khususnya pelaku nya melarikan diri keluar

negeri, pada 17 Desember 2004 dibentuklah Tim Pemburu Koruptor oleh pemerintah melalui

Menteri Politik, Hukum dan Keamanan. Tim Pemburu Koruptor ini pertama kali dipimpin oleh

Wakil Jaksa Agung Basrie Arif, yang setelah pensiun, pimpinan itu diganti oleh Wakil Jaksa

Agung Muchtar Arifin sejak Mei 2007. Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti

Departemen Hukum dan HAM, POLRI, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri dan Pusat

Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Tugas tim terpadu ini selain memburu

para koruptor yang masih bebas di luar negeri, juga berupaya mengembalikan aset-aset milik

negara yang dibawa kabur ke luar negeri.

Era pimpinan Basrie Arif, tim ini hanya berhasil menangkap koruptor David Nusa Wijaya,

mantan Direktur Bank Sertivia yang terjerat perkara korupsi dana BLBI senilai Rp.1,3 triliun.

Tim yang dipimpin Muchtar Arifin akhirnya hanya memfokuskan pada tindak lanjut permintaan

ekstradisi atas Adrian Kiki Ariawan (mantan Direktur Utama Bank Surya) dari Australia. Fokus

utama lain berkaitan dengan pencairan rekening almarhum  Hendra Rahardja (mantan Presiden

Komisaris Bank Harapan Sentosa) di Hongkong serta rekening Irawan Salim (mantan Direktur

Utama Bank Global) dan ECW Neloe (mantan Direktur Utama Bank Mandiri) di Swiss yang



dibekukan. Setelah Muchtar Arifin pensiun, jabatan ini selanjutnya akan ditempati oleh Wakil

Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Sayangnya hingga awal agustus 2009, Tim Pemburu

Koruptor tidak berhasil menangkap satu pun target koruptor dan tidak mendapatkan satu sen pun

uang negara yang dibawa kabur ke luar negeri.

Berikut ini 6 (enam) dari 13 (tiga belas) target Tim Pemburu Koruptor :

1. David Nusa Wijaya, kasus BLBI Bank Sertivia, senilai Rp. 1,3 triliun, telah divonis MA 8
tahun penjara (telah ditangkap).

2. Samadikun Hartono, kasus BLBI Bank Modern, senilai Rp.80 miliar, telah divonis MA 4
tahun penjara.

3. Bambang Sutrisno, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp.1,5 triliun, telah divonis seumur
hidup.

4. Adrian Kiki Ariawan, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp. 1,5 triliun, telah divonis seumur
hidup.

5. Eddy Tansil, kasus ekspor fiktif senilai Rp.1,3 triliun, telah divonis 20 tahun penjara oleh PN
Jakarta Pusat.

6. Sujiono Timan, kasus BPUI senilai US$ 126 juta, telah divonis 14 tahun   penjara oleh MA.
( Sumber DetikNews, Detik.com, Kamis, 13 Agustus 2009)

Sebagian besar dari koruptor tersebut melarikan diri  ke negara-negara Asia, seperti Hongkong

dan Singapura, yang selama ini dikenal sebagai surganya para koruptor. Hal ini semakin

mempersulit pihak kejaksaan dalam menangani kasus korupsi tersebut karena, jika tersangka

ataupun terdakwanya berada di luar negeri, maka tidak mudah melaksanakan proses hukum,

karena yurisdiksinya diluar kedaulatan negara kita.

Mekanisme ataupun prosedur penuntutannya juga lebih rumit karena terdakwa tidak berada di

dalam kedaulatan negara kita, banyak hal yang harus diperhatikan terkait yurisdiksi negara yang

bersangkutan seperti aspek hukum internasionalnya dan ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi

dengan negara lain yang bersangkutan, hingga penggantian identitas diri. Prosedur penuntutan

pun lebih kompleks dibandingkan dengan penuntutan biasa yang terdakwanya berada di wilayah



negara kita. Hal ini membuat lembaga Kejaksaan yang seyogyanya yang berwenang sebagai

lembaga penuntutan dituntut untuk bekerja ekstra keras demi penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, tentu saja banyak hambatan yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan terkait penegakan

hukum kasus korupsi di Indonesia, ditambah lagi jika terdakwanya tidak berada didalam

kedaulatan negara kita. Berdasarkan  ini penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul

Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang

Melarikan Diri ke Luar Negeri.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa kasus tindak

pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri?

b. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa kasus tindak

pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi pada peran kejaksaan dalam penuntutan

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan hambatannya,

sedangkan dari sisi wilayah hukum dibatasi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana

korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam proses penuntutan terhadap

terdakwa  tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembangan kemampuan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang

dimiliki untuk dapat untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah

dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan

penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

b.  Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat  memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat

penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan  dalam

bidang penuntuan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil

pemikiran atas kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap

dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1996:125).



Kewenangan mengenai penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penuntutan

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Penuntut umum mempunyai

monopoli dalam melakukan penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan

dari penuntut umum.

KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa

pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan

perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. KUHAP juga menyatakan bahwa setelah

penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik,

ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau

tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Selanjutunya teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah

teori peranan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa

(Departemen Pendidikan Nasional, 2005:854). Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan

tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut :

1.Peranan yang ideal  (ideal role)

2. Peranan yang seharusnya (expected role)

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang

peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang.



Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah

peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-

kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kemampuannya

berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut, Sunarto (1992: 53) mengambil suatu pengertian bahwa:

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam

penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu

penegakan hukum yang bersumber pada substansi (substantive of criminal law).

2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh

pemegang peranan tersebut. Kejaksaan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan

berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat

dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk

kesejahteraan.

3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan faktual yang

dimiliki Kejaksaan.

Peranan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah peranan Kejaksaan yang sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku (legal knowledge), artinya peran jaksa yang berkaitan dengan

tugas, fungsi dan wewenang jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam penuntutan

tindak pidana korupsi tidak selalu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam prakteknya, banyak terdapat kekurangan dan hambatan dalam proses



penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori diatas, penulis akan menerapkan

dengan analisis peranan Kejaksaan secara faktual, yaitu Kejaksaan dalam perannya

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan kenyataaan atau yang terjadi

dilapangan berdasarkan penelitian.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan-kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

(Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Pengertian pengertian dasar dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman

arti keseluruhan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 43)

b. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Departemen Pendidikan

Nasional, 2005:854)

c. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004)

d. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

(Pasal 1 angka 7 KUHAP)



e. 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 (Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004)

f. Penuntut umum adalah adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf  b KUHAP)

g. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan

(Pasal 1 angka 15 KUHAP)

h. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan

tersebut ( Hukum Pidana, asas-asas dasar aturan umum hukum pidana indonesia 2006 : 54)

i. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan

sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Departemen Pendidikan Nasional,

2005: 597)

j. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:

597)

k. Melarikan diri adalah menyelamatkan diri (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 641)

l. Luar negeri adalah negeri asing (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 685)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis

menyusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I.  PENDAHULUAN



Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan

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

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan mengenai pengertian Kejaksaan, sejarah Kejaksaan,

tugas dan wewenang Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan, struktur organisasi Kejaksaan,

pengertian Penuntutan, asas-asas dalam Penuntutan, ruang lingkup Penuntutan, Penuntutan

terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk

dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Urutan dalam bab metode

penelitian ini adalah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan sampel, cara

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai peran kejaksaan dalam melakukan proses penuntutan, dan

hambatan yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan dalam melakukan proses penuntutan

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

V. PENUTUP

Di dalam bab ini yang penulis uraikan adalah kesimpulan dan saran.
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