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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Mekanisme Pengangkatan

Pelaksanaan mekanisme pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dilakukan sebagai berikut, yaitu:

a. Pengusulan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan

oleh Menteri yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

dalam hal ini Menteri dapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Sekretaris

Jenderal untuk pelaksanaanya. Usul tersebut diajukan kepada Menteri Hukum

dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dan tembusannya dikirimkan

kepada Jaksa Agung dan kepada Kepolisian Republik Indonesia guna

mendapatkan pertimbangan.

b. Dalam surat pengusulan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus

dicantumkan: Nomor, tahun dan nama undang-undang yang menjadi dasar

hukum pemberian kewewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan

wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.

Selain itu surat pengusulan sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan

adalah:

a. Pasfoto hitam putih dengan ukuran 3X4 sebanyak 2 (dua) buah.

b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian yang terakhir.
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c. Foto copy ijasah pendidikan umum dan sertifikat pendidikan khusus di bidang

penyidikan yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan yang

diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan

Pusdik Reskrim Lembaga pendidikan Polri dalam rangka Seleksi Calon

Peserta PPNS.

d. Foto copy DP3 Pegawai Negeri Sipil untuk 2 (dua) tahun berturut-turut

e. Surat keterangan dokter yang menyatakan pegawai negeri yang bersangkutan

berbadan sehat.

Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang PPNS adalah:

a. Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri

Sipil Pusat diperbantukan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda

Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu yang bertugas dalam

bidang penyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing

b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3)

c. Ditugaskan di bidang tehnik operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua)

tahun pada bidang tehnik operasional dan telah lulus pendidikan khusus di

bidang Penyidikan.

Setelah syarat dipenuhi, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan dan Pelatihan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS

Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS di bidang

Penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan keputusan Walikota untuk

diangkat sebagai PPNS Daerah. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
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yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti PNS yang

telah mengukuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan

Daerah.

B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis yang diarahkan

untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan merupakan bagian lanjutan setelah

perancangan dan penetapan produk dilakukan.1

Pengangkatan suatu peristiwa aktual yang akan terjadi di suatu saat di masa

depan, barangkali di masa depan yang tidak lama lagi2

Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan (PPNS).3

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku

penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) memberikan peran utama kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa

soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik. Namun

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hlm. 512
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hlm. 512
3 http://prolingkungan.blogspot.com/2011/02/penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns.html
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demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada ”pejabat pegawai

negeri sipil tertentu” untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang

khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing.

Ketentuan peralihan KUHAP Pasal 284 ayat (2) dijelaskan bahwa ”dalam waktu

dua tahun setelah diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan

ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang

tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Dalam

penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”ketentuan khusus acara

pidana tersebut, antara lain: Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan, dan

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang- Undang tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (UU No 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu

akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.

Menurut Mockler dalam Hamid dan Pramudyanto penyidikan dalam konteks

manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan

standar kinerja (performance standards), merancang sistem umpan balik

informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan,

menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta

mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya
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organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai

tujuan organisasi.4

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur

dalam tindak pidana khusus. Wewenang pejabat penyidik diatur dalam Pasal 7

Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

a) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana

b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,

c) Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersangka

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,

f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan

pemeriksaan perkara

i) Mengadakan penghentian penyidikan.

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.5

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi

kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup

pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin

menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar,

kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang

4 Ibid, hlm. 25
5 Ibid, hlm. 207
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difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih

penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan

komprehensif kepada warganya.

Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law

yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan

bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law,

kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial

yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak

kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state

obligation), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan

pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak,

pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk

mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang

dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara

secara adil dan berkelanjutan.6

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy)

yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial

(socialprotection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial

dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).7

6 Suharto dan Spicker, Welfare State (Kesejahteraan Negara), 2002, hlm. 24.
7 Ibid, hlm. 24
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Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terkaji dan

guna menemukan tersangkanya. Penyidik yaitu serangkaian tindakan penyidik

yang dilakukan untuk mencari dan sekaligus mengumpulkan bukti dari suatu

tindak pidana. Bukti yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk

mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sehingga dapat diketahui pelaku

dari tindak pidana yang bersangkutan. Kemampuan penyidik dalam kasus tindak

pidana lingkungan mempunyai peran dalam keberhasilannya menangani kasus

tersebut. Pengajuan alat bukti dalam kasus tindak pidana lingkungan bukan hal

yang mudah, karena pencemaran maupun kerusakan lingkungan sering terjadi

dalam keadaan kumulatif, dengan banyak faktor yang berperan sehingga sulit

untuk membuktikan sumber dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan

PPNS sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana merupakan pula sub dan sub

sistem yang lebih besar yang proses bekerjanya tergantung pula pada sistem yang

lebih besar. Maka, dapat dikonstruksikan sebagai masalah keorganisasian dan

suatu lembaga PPNS untuk memproses masukan (input) yang datang dari

masyarakat dan mengeluarkan (output) ke kejaksaan dan pengadilan. Pada saat

persoalan itu dikaji maka metode yang terbaik untuk dipakai adalah analisis

sistem.
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B. Syarat-Syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal  94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya  diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak

pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan

tindak pidana.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan

peristiwa tindak pidana.

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana.

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan

bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.

f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.

g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana.

h. Menghentikan penyidikan.
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i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio

visual.

j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau

tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

dan/atau

k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan

penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan,

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada penyidik

pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi

Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

disampaikan kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas, PPNS dalam melakukan tugasnya dapat diminta atau

tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan

penyidikan kepada PPNS.
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2. Syarat-Syarat Untuk Dapat Diangkat Menjadi PPNS

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH.01.AH.09.01

Tahun 2011 tentang Pengambilan Sumpah atau Janji Penyabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda

Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disebutkan syarat-syarat untuk

dapat diangkat menjadi PPNS adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat

I (Golongan II/B) dalam bidang penyidikan sesuai dengan undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpendidikan khusus di

bidang penyidikan atau khusus di bidang teknis operasional atau

berpengalaman minimal dua tahun pada bidang teknis opersional. Dalam

pengangkatan tersebut diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti

pendidikan khusus di bidang penyidikan.

c. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk

selama dua tahun berturut harus terisi dengan nilai baik.

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Syarat-syarat yang dicantumkan untuk dapat diangkat menjadi PPNS diharapkan

dapat menjadi suatu pedoman bagi penegak hukum khususnya bagi PPNS. PPNS

sebagai penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga  masyarakat

lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan

demikian tidaklah mustahil, bahwa pelbagai kedudukan dan peranan timbul

konflik. Jika di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antar peranan yang
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seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka

terjadi suatu kesenjangan peranan.

C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPNS

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang

PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, UU Pemerintahan

Daerah, UU Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada

dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang

2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan 'penyidikan

tindak pidana".

3. Tindak pidana yang dimaksud adalah 'tindak pidana tertentu yang menjadi

lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.

4. PPNS harus mernenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnya

pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. Il/b dan berijazah SLTA.

5. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari

Kapolri dan Jaksa Agung.

6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan

melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan

penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang- undang atau tindak

pidana di bidang masing
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2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesual dengan undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya.

3. Dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut di atas, PPNS tidak berwenang

melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Berdasarkan Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dinyatakan

bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana

2) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak

pidana.

3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan

peristiwa tindak pidana.

4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana.

5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,

pembukuan, catatan, dan dokumen lain.

6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.

7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana.

8) Menghentikan penyidikan.

9) Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio

visual.
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10) Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat

lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana. dan/atau

11) Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Adapun mengenai kewajiban PPNS adalah sebagai berikut.

a. Sejak awal wajib memberitahukan   tentang   penyidikan   yang   dilakukan

kepada penyidik polri.

b. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan.

c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri.

d. Menyerahkan berkas hasil penyidikan penuntut Umum melalui penyidik Polri.

e. Wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukannya kepada

Penyidik Polri dan Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal  2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna,Format, Serta Penerbitan Kartu

Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

(1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun.

b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a.

c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.

d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
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e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

pada rumah sakit pemerintah.

f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir. dan

g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a sampai dengan

huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga

pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang

bersangkutan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf g diselenggarakan

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi

terkait.

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna,Format, Serta Penerbitan Kartu

Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2),

calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan

oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
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(3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diberikan

masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

permohonan pertimbangan diajukan.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

(5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka pimpinan

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat

pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang

penyidikan kepada Menteri

(6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak

diberikan, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian

menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang

penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima

penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas, wewenang, dan

kewajiban PPNS harus dioperasionalkan yang menampakkan diri dalam wujud

bergeraknya organisasi tersebut. Aktivitas untuk mengkoordinasi unsur-unsur

tersebut disebut sebagai organisasi, aktivitas inilah yang bertanggung jawab

terhadap karya, pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi.


