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ABSTRAK 

Sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku 

penyidik dalam tindak pidana koruspi adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dalam 

pasal tersebut dikatakan: dalam waktu dua 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 tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan adanya redaksi sementara itu timbulah 

pelbagai macam penafsiran tentang apakah kejaksaan memiliki kewenangan dalam 

penyidikan tindak pidana korupsi? Ternyata dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak 

ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan 

sebagai penyidik. 

 

Kata kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi 

 

A. PENDAHULUAN 

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi masih saja 

dipersoalkan, walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang Jaksa 

dalam menyidik dan menuntut tindak pidana khusus (korupsi) tidak melanggar UUD 

1945. Alasannya, konstitusi tidak melarang adanya fungsi ganda yang dijalankan 

Jaksa itu, seperti presiden memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan dan pembentuk undang-undang. 

Atas dasar itu, Mahkamah menolak permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) 

huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang No 31 

                                                 
1
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Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 44 ayat (4), (5), Pasal 50 ayat 

(1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait 

kewenangan Jaksa menyidik tindak pidana korupsi. 

Eksistensi dari Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 

2004 tentang KeJaksaan R.I. yaitu mengenai kewenangan kejaksaan dalam 

penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi.  

Untuk itu perlu pengkajian secara juridis normatif tentang kewenangan 

kejaksaan dalam melakukan  penyidikan tindak pidana korupsi.  

           Dalam KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ketangan Kepolisian Republik 

Indonesia.  Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal didalam 

KUHAP.  Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP   

menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka 

terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan 

pengecualiann untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana 

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau 

dinyatakan tidak berlaku lagi 

Dapatlah dikatakan sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang 

dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana koruspi adalah pasal 

284 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut dikatakan: dalam waktu dua 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 tersebut pada undang-undang tertentu, 

sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.  

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan 

khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan 

tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955 dan Undang-

Undang tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi. 



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015 

 

  
Hal 14 

 

  

Bagaimana agar tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983  dalam pasal 17  secara tegas menyebutkan 

kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih 

lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Penyidik menurut ketentuan 

khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana 

dimaksud  dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan 

pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

            Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejaksaan 

bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya 

ada pembatasan yaitu dengan adanya redaksi “sementara”.  Kenyataannya setelah 

sekian banyak ketentuan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi mulai dari 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak ada penyebutan secara 

tegas tentang apakah kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Dengan adanya redaksi sementara itu timbulah pelbagai macam penafsiran 

tentang apakah kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana 

korupsi.? Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dilakukan pengkajian secara 

juridis normatif, artinya akan dilihat apakah memang dalam ketentuan perundang-

undangan yang ada mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undangf-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakimanj, Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik 

hakim, Jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak 
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pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpak tindih tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab polisi, jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan 

koordinasi fungsional dalam sistim peradilan pidana terpadu (intergrated Judiciary 

System) tidak berjalan sebagaimnaa  yang diharapkan.
2
 

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) sebagai suatu sistem dalam 

masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk 

mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat. Komponen-komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi 

Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen 

ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang kita 

kenal dengan integrated criminal justice system.  

Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai 

tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang 

dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistim satu dengan yang lainnya adalah saling 

berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistim akan menimbulkan 

dampak pada sub sistem lainnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, maka yang menjadi pokok kajian 

sebagai masalah dalam tulisan ini adalah: 

1. Bagaimana Pengaturan Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia?. 

2.   Apakah Yang Menjadi Dasar Hukum Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan 

Tidak Pidana Korupsi?  

 

 

 

                                                 
2
Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Mahkamah Agung RI: tanpa tahun:  hal. 39.   
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C. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan 

Pidana  

Pengaturan Tugas dan kewenangan keJaksaan secara juridis formal terdapat di 

dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 yaitu pasal 30 ayat 1-3. Dari isi pasal 30 

tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian 

yaitu : 

1. Dibidang Pidana, keJaksaan mempunyai tuas dan wewenang, a)melakukan 

penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyelidikan 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 pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau 

pemerintah. 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: a)peningkatan kesadaran hukum masyarakt; 

b)pengamanan kebijakan penegakan hukum; c)pengamanan peredaran barang 

cetakan; d)pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; dan e)penegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 

agama; f)penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal. 

Di samping itu kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu  seperti diatur 

dalam pasal 31, 33 dan 34 UU nomor 16 tahun 2004  yaitu:   

a.   kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa 

dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak  
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b.   Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan Negara 

lainnya; 

c.   Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi 

pemerintah lainnya; 

Di samping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa 

Agung yaitu didalam pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang keJaksaan secara eksplisit 

telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangn dalam 

penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana 

Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 

16 tahun 2004 maka secara juridis formil keJaksaan telah memiliki kewenangan 

dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM. 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki 

peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki keJaksaan dalam 

hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. 

Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak 

kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan Dominus litis yang 

dimiliki kejaksaan dinegara Indonesia.3 

Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara 

yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Jika demikian Jaksa 

akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang 

memadai guna menyidangkan perkara kepengadilan. 

                                                 
3
Marwan Efendi, 2005, KeJaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum, 

Gramedia Jakara, hal. 105). 
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Perbedaan mendasar HIR dengan KUHAP sehubungan dengan kedudukan 

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana Kejaksaan pada masa 

berlakunya  KUHAP tidak lagi bertindak selaku koordinator penyidikan. Di mana 

pada masa berlakunya HIR (sebagai hukum acara pidana), penyidikan dianggap 

bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum 

(Jaksa) sebagai kooridnator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan penyidikan 

sendiri. 

Dalam KUHAP, kewenangan Kejaksaan (penuntut umum) sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 14 KUHAP butir b, menyebutkan, “mengadakan 

prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidian dengan memperhatikan 

ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka 

penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 

Dalam pasal 14 KUHAP butir b tersebut tidak menggunakan penyidikan 

lanjutan yang biasa dikenal dalam HIR, namun dalam KUHAP menyebutkannya 

dengan istilah prapenuntutan. Andi Hamzah berpendapat pembuat Undang-undang  

(DPR) terkesan menghindari kesan seakan-akan Jaksa atau penuntut umum 

mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal tersebut disebut 

prapenuntutan.
4
  

Andi Hamzah perpendapat bahwa petunjuk untuk menyempurnakan 

penyidikan merupakan bagian dari penyidikan, sehingga penyidikan dan penuntutan 

tidak dapat dipisahkan. sehingga dengan demikian sebenarnya kejaksaan (Jaksa 

Penuntut Umum) merupakan penyidik dalam perkara tindak pidana apapun.
5
  

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana 

tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana 

korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

                                                 
4
Andi Hamzah, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, hal. 159. 

5
Ibid.  
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merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan 

terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 

Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) 

Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku 

tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena 

selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal 

tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan 

penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 

angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut 

Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), 

yaitu Jaksa. 

Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi di ambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan 

rumusan KPK mempunyai tugas: 

a. Koordinasi dengan instansi yang yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi. 

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang 

rumusannya: 

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantsan korupsi 

belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan 

penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib 
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memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak tanggal dimulainya penyidikan. 

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. 

(3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. 

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau 

kejaksaan dan KPK, penydikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan 

tersebut segera dihentikan. 

Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK 

tersebut di atas dikatakan Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana 

korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; 

di bidang pidana, keJaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan 

pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 

Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada 

undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika 

kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas 

memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana 

yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 
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2. Dasar Hukum KeJaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tidak Pidana 

Korupsi 

Sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan 

pasal 6 KUHAP, maka yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian 

negara R.I dan Pejabat pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus (dalam 

hal ini tidak termasuk kejaksaan), sehingga di negara R.I ini Kepolisian merupakan 

penyidik tunggal terhadap perkara apapun. 

Didalam peraturan peralihan KUHAP yaitu pasal 284 ayat (2)  disebutkan: 

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

semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualiaan 

untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada 

undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku 

lagi.”  

Dengan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus 

adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak 

pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak 

Pidana korupsi. 

Untuk tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 27 tahun 1983  dalam pasal 17  secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai 

penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal 

tersebut adalah sebagai berikut : 

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada 

undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud  dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP 

dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Pada saat berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas  

penyidikan diserahkan sepenuhnya  kepada penyidik sebagaimana diatur  dalam pasal 

6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan  

terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan 
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ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo pasal 17 Peraturan Pemerintah  nomor 27 

tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan  terhadap tindak 

pidana tertentu (tindak pidana khusus). 

Di samping PP nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum 

keJaksaan melakukan penyidikan adalah pasal 2 TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 

tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui eksistensi Kejaksaan 

Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan 

Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d yang 

menyebutkan: Tugas dan kewenangan Jaksa adalah: “Melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana tertentu berdasarkan UU”. 

Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana 

tertentu berdasarkan Undang-Undang adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 

26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

tentang Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Jo Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi 

tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Sebab faktanya dalam 

praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa Jaksa 

berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Misalnya kita pernah 

mendengar putusan Pengadilan Negeri Ciamis Jawa Barat  yang  membebaskan 

terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Jamaluddin dengan pertimbangan bahwa 

kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
6
 Dengan 

adanya putusan pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan Jaksa tidak mempunyai  

kewenagan sebagai penyidik tindak pidana korupsi tersebut setidaknya telah 

menimbulkan keragaman putusan pengadilan atas suatu hal dan objek yang sama. 

                                                 
6
Kompas, 26 Juni 2007.  
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Memang belum dapat dipastikan adanya jurisprudensi tetap yang dapat dijadikan 

pedoman dalam menjawab dengan pasti mengenai kewenangan kejaksaan dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. 

Mahkamah Agung telah memberikan jawaban untuk menanggapi persoalan 

hukum tersebut dengan mengeluarkan pendapat/fatwa nomor KMA/102/III/2005 

tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokonya fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa 

mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 dengan dasar: 

-  Pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 ju undang-undang nomor 20 tahun 2001 

-     Pasal 27 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001. 

-     Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya. 

-     Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983 

-     Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004.
7
  

Melalui fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa 

berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan 

terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana  

(KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan pasal 284 ayat (2) KUHAP dan 

penjelasannya jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983 maka jelas Jaksa memiliki 

kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi. 

Menurut Swarsono pembagian kewenangan penyidikan atau penuntutan 

antara kepolisian dan Kejaksaan secara tegas (strict) seperti keinginan pemohon 

merupakan dalil yang keliru. Sebab, dalam praktik di banyak negara wewenang 

melakukan penyidikan tidak dipisahkan dari wewenang melakukan penuntutan. 

“Seperti di Amerika, kejaksaan berwenang baik melakukan penyidikan maupun 

penuntutan dan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. 

                                                 
7
Varia Peradilan ke-XXI nomor 243 Pebruari 2006, hal. 34. 
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Hal yang sama praktek di Jepang, Jerman, dan negara-negara lainnya. Bahkan, 

menurut KUHAP Rumania dan RRC penyidikan delik korupsi khusus wewenang 

Jaksa,” bebernya.
8
  

Persoalan yang muncul apakah tidak menimbulkan tumpang tindih di antara 

para Jaksa yang melakukan penyidikan juga melakukan penuntutan, sebagaimana 

dikemukakan oleh O.C. Kaligis,9 Jika wewenang Jaksa selaku penyidik (tindak 

pidana korupsi) terus dipertahankan, bukankah hal tersebut justru mengacaukan 

pelaksanaan penyidikan-penuntutan menurut aturan KUHAP? Tidak adanya kontrol 

terhadap Jaksa selaku penyidik, telah menghasilkan berbagai pelanggaran-

pelenggaran serius terhadap KUHAP; misalnya: 

a. Pelanggaran terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP.  

 Dalam keadaan umum, penyidik harus melaporkan kepada penuntut umum 

tentang saat dimulainya penyidikan suatu perkara. Apabila penyidik tersebut 

berasal dari instansi yang sama dengan penuntut umum, maka penyidik tidak 

pernah dan merasa tidak perlu memberitahukan kepada penuntut umum pada saat 

dimulainya penyidikan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, sering penyidik 

berasal dari Kejaksaan Agung, dari segi kepangkatan, senioritas dan pengalaman, 

lebih tinggi dari penuntut umum yang berada di Kejaksaan Negeri. Sehingga 

Jaksa penyidik tidak merasa perlu untuk memberitahukan kepada penuntut umum, 

yang berpangkat lebih rendah, saat dimulainya penyidikan yang dilakukannya. 

Kalaupun ada pemberitahuan, maka Jaksa yang pangkatnya lebih rendah tidak 

mungkin mengontrol sesuai dengan legal culture kita di mana berlaku budaya 

petunjuk. 

b. Pelangaran Pasal 110 KUHAP tentang kaharusan penuntut umum untuk 

menerima berkas perkara (hasil penyidikan), mempelajari dan menentukan 

apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. 

                                                 
8
www.hukumonline.com/berita/baca/t4f44462abe451/wewenang-jaksa-menyidik-ada-sejak -

hir. diakses tanggal 30 Oktober 2013  
9
O.C. Kaligis, 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus 

dalam Pemberantasan Korupsi P.T. Alumni, Bandung, hal. 121 – 123.  



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015 

 

  
Hal 25 

 

  

 Apabila penyidik dan penuntut umum berada pada satu instansi yang sama (satu 

atap), maka tidak pernah terjadi, penuntut umum memberikan “formulir P-18 atau 

P-19 (berkas penyidikan dikembalikan disertai catatan-catatan) kepada penyidik. 

Apalagi jika penyidik memiliki pangkat yang lebih tinggi dari penuntut umum, 

maka apapun bentuk hasil penyidikan tersebut, penuntut umum akan segera 

“wajib” meneruskan perkara tersebut dan tidak mungkin menyatakan bahwa 

berkas perkara tersebut tidak/belum lengkap.Dalam perkara tindak pidana korupsi 

atas nama Kaharudin Ongko, salah seorang Komisaris Bank Umum Nasional 

yang ditutup pemerintah, tampak jelas bagaimana proses penerapan Pasal 109 

maupun Pasal 110 KUHAP dilanggar begitu saja. Penyidik dalam kasus ini 

adalah seorang Jaksa madya. Sama halnya dalam perkara pidana korupsi Ida 

Bagus Oka di Pengadilan Denpasar, yang penyidik dan penuntut umumnya adalah 

Jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam kedua kasus tersebut, Jaksa penyidiknya, Arnold 

Angkow dan Urip Tri Gunawan, juga sekaligus menjadi penuntut umum. Artinya, 

penyidik dan penuntut umum berada pada wewenang 1 (satu) pejabat yang sama. 

c. Pelanggaran Pasal 1 angka (24) jo. Pasal 7 ayat (1) point (a) jo. Pasal 14 KUHAP, 

di mana seorang Jaksa bertindak sebagai saksi pelapor, kemudian Jaksa yang 

sama bertindak juga sebagai penyidik, dan kemudian bertindak lagi sebagai 

penuntut umum. (Perkara Ida Bagus Oka) 

d. Pelanggaran Pasal 8 jo. Pasal 75 KUHAP, di mana di dalam setiap tindakan 

penyidikan, penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 

penyidikan. 

 Dalam perkara dugaan korupsi mantan Presiden RI, H.M. Soeharto, 3 (tiga) Jaksa 

agung muda bertindak sebagai penyidik. Namun, hasil Tanya-jawab penyidikan 

tersebut, justru dituangkan ke dalam “Berita Acara Wawancara” dan bukannya 

“Berita Acara Penyidikan’ sebagaimana di maksud KUHAP. 

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jika Jaksa diberikan 

kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi perlu 

adanya pengkajaian yang mendalam tentang kapan saat melakukan penyidikan dan 
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kapan saat melakukan penuntutan, maksusdnya harus adanya pemisahan yang tegas, 

jika telah melakukan penyidikan tidak boleh lagi melakukan penuntutan. Di sini 

dimaksudkan agar tidak ada peran ganda Jaksa secara individual. Dalam sistem 

peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama 

pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat 

tercapai. Hal ini sebagaima sebagaimana dijelaskan oleh Muladi: bahwa sistem 

peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung 

(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara 

keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentrasformasikan 

masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan 

pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan 

kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu 

perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-

subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak 

terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana 

menyebabkan timbulnya kejahatan.10  

Lebih Gamblang lagi Marjono Reksodiputro dalam Anthon F Susanto, 

menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian 

kejahatan yang dikakukan susbsistem-subsistem tersebut dengan tujuan: 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

2. Menyelessaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. 

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 

lagi kejahatannya.
11

 

 

 

                                                 
10

Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, semarang, 1995, hal. vii.  
11

Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita, Reflika Aditama, Bandung, hal. 73-74.  
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D. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

 Berdasarkan dan pembahasan pada halaman sebelumnya, maka dalam tulisan 

ini dapat disimpulkan beberapa hal: 

a. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki 

peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki keJaksaan 

dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka 

persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat 

diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah 

merupakan Dominus litis yang dimiliki keJaksaan dinegara Indonesia. 

b. Dalam fatwa Mahkamah Agung didapat konstruksi hukum yaitu bahwa 

berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan 

hukum Acara Pidana  (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan 

pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya jo pasal 17 PP nomor 27 tahun 

1983 maka jelas Jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana 

korupsi yang bersifat sementara.  

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyarankan 

beberapa hal: 

a. Perlu adanya pemahaman yang sama masing-masing sub sistem dalam sistem 

peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, 

mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan ekslusif. Apalagi muara 

dari penegakan hukum adalah upaya untuyk menganggulangi kejahatan yang 

pada gilirannya memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

b. Perlu pengaturan yang jelas tentang kewenangan Jaksa sebahgai penyidik 

pada tindak pidana korupsi, teruitama untuk menentukan kapan bertindak 
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sebagai penyidik dan kapan bertindak sebagai penutut umum agar jangan ada 

peran ganda dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.  
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