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ABSTRAKSI 

 

 

ELSHA PINJASARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 

Malang, Maret 2011, Kendala-Kendala Dalam Implementasi Tugas Dan 

Wewenang Jaksa Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi di 

Kejaksaan Negeri Blitar), dengan Dosen Pembimbing Sri Lestariningsih, 

S.H,M.Hum; Faizin Sulistyo, S.H, LLM. 

 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan 

negara. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka tindak pidana 

korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi 

secara sungguh-sungguh dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam 

masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum 

pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia dan dilakukan oleh 

aparat yang berwenang. Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang untuk 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. 

Permasalahan yang dikemukakan disini adalah bagaimana implementasi 

tugas jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan 

Negeri Blitar, kendala yang dihadapi jaksa dalam implementasi tugas jaksa untuk 

melakukan penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

implementasi tugas jaksa untuk melakukan penyidikan. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Seluruh data dianalisa secara 

deskriptif analitis. 

Hasil penelitian memperlihatkan kenyataan bahwa pelaksanaan penyidikan 

tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar belum berjalan dengan 

semestinya. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri 

Blitar dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Kendala yang dihadapi kejaksaan 

yaitu kendala internal seperti, keterbatasan kuantitas dari jaksa penyidik di seksi 

pidana khusus, beban tugas yang berlebihan dari seksi pidana khusus, dana yang 

terbatas untuk operasionalisasi penyidikan dan kendala eksternal seperti 

Perumusan pasal tindak pidana korupsi yang terlalu samar, tumpang tindih 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, ketergantungan 

Kejaksaan Negeri Blitar dalam penghitungan kerugian keuangan negara ditingkat 

penyidikan kepada lembaga lain (BPKP), luas wilayah hukum yang menjadi 

kewenangan dari Kejaksaan Negeri Blitar. Sedangkan upaya-upaya yang 

dilakukan Kejaksaan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul  adalah 

untuk mengatasi kendala internal maka pihak kejaksaan meminta penambahan 

jaksa penyidik ke Kejaksaan Agung, mengupayakan untuk memisahkan tugas kasi 

pidana umum dan kasi pidana khusus, serta minta ke Kejaksaan Agung supaya 

anggaran ditambah. Terhadap kendala eksternal perlu diadakan koordinasi dengan 

institusi terkait untuk membantu dalam melakukan penyidikan dan juga 

diperlukan bantuan Kejaksaan Agung untuk memperoleh ijin dalam pemeriksaan 

pejabat pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, meningkatkan 

komunikasi dengan pihak BPKP, serta penambahan personil jaksa. 
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Kesimpulannya masih banyak yang harus diperbaiki demi terlaksananya 

penyidikan tindak pidana korupsi secara optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak 

pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja 

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan 

pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana 

korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya 

pemberantasannya dapat dilakukan dengan ditangganinya secara sungguh-

sungguh dari berbagai pihak yang terkait
1
.  

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan 

negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan 

keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan 

membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat 

transnasional. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya 

terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia 

pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan 

fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, 

baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah 

                                                
1
 Siswanto H, 2006, “Kejahatan Korupsi”, Indopos.co.id, diakses 19 Oktober 2010. 
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merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak 

takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit 

diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya 

yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh 

karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih
2
. 

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap-

menyuap, yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan 

kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, 

pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam 

berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di 

tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, 

yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat 

dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara 

sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan 

melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah 

dan aparat penegak hukum. 

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan 

diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. 

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi 

                                                
2
 Ibid.  
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan Undang-

Undang PTPK) . Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 

telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 

Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah 

dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak 

berdaya menghambat tindak pidana korupsi. Pada orde reformasi 

penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan 

apa-apa. Bila dicermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak 

dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas 

bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi
3
.  

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara 

Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. 

Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat 

negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat 

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan 

tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang 

dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut 

                                                
3
Ibid.  
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merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka 

penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan 

yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan 

Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama 

mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali 

para nara pidana. 

Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana korupsi, dasar hukum yang mengatur wewenang 

tersebut diatur pada pasal 27 Undang-undang No.16 tahun 2004 (Selanjutnya 

disebut dengan UU Kejaksanaan) tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

dimana disebutkan “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit 

pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa 

Agung”. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, ketentuan di atas dipertegas lagi oleh ketentuan pada pasal 

30 disebutkan
4
 : 

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas 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 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 pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik. 

 

                                                
4
Mudjuni Anshar Nadiah, Kendala Yuridis Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) Kaitannya Dengan Kewenangan Penyidikan Dalam UU No.31 Tahun 2002 

Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam Arena Hukum, No.24 Tahun 7 Nopember 2004, Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya, 2004, hal 46. 
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Kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan suatu perkara 

pidana, kewenangan kejaksaan hanya pada melakukan penyidikan terhadap 

beberapa tindak pidana besar maupun yang biasa sebagaimana diatur oleh 

undang-undang khusus yang dikenal sebagai tindak pidana khusus, seperti 

misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana 

subversi
5
. 

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai 

penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranan Jaksa  dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan sarana hukum pidana 

dalam penanganannya. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat 

Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan 

Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan 

pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Ciri pada pelaku tindak 

pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan 

tinggi dan punya jabatan
6
. 

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal 

melaporkannya, tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah 

terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang 

mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, 

ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada 

yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya 

                                                
5Ibid, hal 47. 

 
6
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 4. 
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keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib, hal ini menjadi 

kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
7
. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan 

sejahtera tersebut, salah satu usaha yang harus dilakukan adalah pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak 

pidana korupsi pada khususnya. Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas               

di dalam kehidupan masyarakat. Namun upaya penanggulangannya belum 

memperlihatkan hasil yang maksimal. Proses penyidikan merupakan salah satu 

masalah yang menghambat penanggulangan tindak pidana.
8
 

Salah satu contoh tindak pidana korupsi yang di tangani kejaksaan negeri 

blitar yang mengalami kendala dalam proses penyidikan adalah kasus pungutan 

liar pengurusan sertifikat tanah di sejumlah kecamatan tahun 2008. Kasus 

penyimpangan program sertifikasi massal atau ajudikasi tersebut berlangsung 

di Kecamatan Garum dan Kecamatan Talun. Program yang diluncurkan pada 

tahun 2005 tersebut membidik masyarakat desa agar terbebas dari biaya 

pengurusan sertifikat. Program ini didanai oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan 

program tersebut diatur oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Surat 

Keputusan Bupati No X.710/20/469.206/2006. Salah satu klausulnya 

memperbolehkan perangkat pemerintah melakukan pungutan sebesar Rp 

195.000 per bidang tanah. Surat Keputusan itulah, yang dipergunakan sebagai 

dasar hukum oleh perangkat kelurahan dan kecamatan untuk melakukan 

pungutan kepada pemohon surat tanah. Padahal pemerintah pusat telah 

                                                
7
 Ibid, hal 6. 
8
Ibid, hal 8. 
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menggratiskan biaya pengurusan sertifikat mulai pengukuran hingga terbit. 

Kasus sertifikasi tanah gratis sebelumnya mencuat akibat seluruh perangkat 

desa yang terlibat dalam progam itu menarik uang sebesar Rp 195.000 untuk 

per bidang tanah. Progam yang berjalan sejak 2005 - 2008 lalu dilakukan di 

tingkat desa. Bahkan progam itu berhasil melakukan sertifikasi tanah sebanyak 

33.000 bidang tanah.
9
 

 

B. Perumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi di Blitar ? 

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam implementasi tugas dan 

wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di 

Blitar ? 

3. Apa upaya Jaksa untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi 

tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

korupsi di Blitar ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

   Tujuan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

                                                
9
 Irawan, 2008, Polisi Diminta Periksa Bupati Blitar, http:// www.tempointeraktif.com, 

diakses19 Oktober 2010. 
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi tugas dan wewenang jaksa 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Blitar. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Jaksa 

dalam implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi di Blitar. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Jaksa untuk mengatasi kendala-

kendala dalam implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi di Blitar 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai pengembangan di bidang ilmu khususnya pidana dan hukum acara 

pidana, khususnya tentang pelaksanaan tugas Jaksa dalam memberantas 

tindak pidana korupsi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kejaksanaan Negeri Blitar 

Memberikan kontribusi bagi pihak Kejaksaan Negeri Blitar dalam 

implementasi tugas kejaksaan agar dapat lebih efektif di masa datang. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana pengetahuan umum dan informasi tentang tindak pidana 

korupsi dan akibat tindakan korupsi bagi masyarakat. 

c. Bagi Mahasiswa    
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Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan-bahan 

informasi ilmiah, mengingat perkembangan hukum masyarakat. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

    Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis dan sistematika 

penulisan 

BAB II :   KAJIAN PUSTAKA 

    Kajian Pustaka yang terdiri dari : kajian umum tentang kendala, 

Kajian umum tentang Implementasi, kajian umum tentang jaksa, 

kajian umum tentang penyidikan, kajian umum tentang tindak 

pidana korupsi 

BAB III : METODE PENELITIAN 

    Metode Penelitian berisi tentang : pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, jenis data, sumber data, populasi, sampel dan 

responden, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan  

definisi operasional. 

BAB  IV :   PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian yang diawali 

dengan gambaran umum lokasi penelitian kemudian tentang 

implementasi tugas dan wewenang  jaksa sebagai penyidik dalam 

tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam 
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penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar. 

Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam implementasi tugas 

dan wewenang  jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

korupsi di Blitar. Upaya Jaksa untuk mengatasi kendala-kendala 

dalam implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi di Blitar. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan yang dilakukan pada bab III dan saran untuk aparat 

penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian umum tentang Jaksa 

1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Jaksa 

Menurut KUHAP pasal 1 ayat 6b 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. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, jaksa ialah 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. Sedangkan menurut Undang-

Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHAP, Penuntut 

Umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim. Kejaksaan ialah 

lembaga penuntutan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini 

berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan. 
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Tugas, dan Wewenang Jaksa adalah : 

a. Bertindak sebagai Penuntut Umum 

b. Pelaksana Putusan Pengadilan  

c. Wewenang lain berdasarkan undang-undang  

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina 

hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta 

badan negara atau instansi lainnya.  

Tanggungjawab dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang  

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, seorang jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:  

1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai 

saluran hirarki. 

2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah. 

3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma 

keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. 

4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang 

hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan 

martabat profesinya.  

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan 

secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu 

seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
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pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2004.  

Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan 

Pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum 

mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan 

dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya 

dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan 

hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan.  

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara 

Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. 

Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat 

negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat 

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan 

tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, 

wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 

Dalam rangka penegakan hukum, masing-masing sub sistem tersebut 

mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta 

sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Masing-masing sub sistem 

tersebut harus bekerja sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang 
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mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana 

adalah Lembaga Kejaksaan. Keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu 

unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan 

peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena Lembaga 

Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan 

di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus 

mampu mengemban tugas penegakan hukum
10
. 

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah 

pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik 

Indonesia akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kepentingan 

sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. 

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya 

dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah 

beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai 

kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan 

posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, 

                                                
10
Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 56. 
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sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya 

mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiabn 

tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. 

 

 B. Kajian Umum Tentang Penyidikan 

1. Pengertian Penyidikan 

a. Secara etimologi 

Istilah penyidikan merupakan padanan kata Bahasa 

Belanda“opsporing”, dari Bahasa Inggris “investigation” atau dari 

Bahasa Latin “investigatio”. 

b. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP juncto pasal 1 angka 13 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.
11
 

Adapun bagian-bagian penyidikan menurut Hamzah                    

adalah : 

1) Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidikan  

2) Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik 

3) Pemeriksaan di tempat kejadian 

4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa 

                                                
11
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bandung, 1997, hal 3. 
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5) Penahanan sementara 

6) Penggeledahan 

7) Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di 

tempat) 

8) Penyitaan 

9) Penyampingan perkara 

10) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan Pengembaliannya 

kepada penyidik untuk disempurnakan.
12
 

Mengenai personil dari penyidik sebagaimana ditentukan Pasal 

6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang. 

Sedangkan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana 

tersebut di atas berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

KUHAP dapat disebutkan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia itu sekurang-kurangnya Brigadir Dua 

Polisi, dan untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 

penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda 

Tingkat I (Gol II/b) atau yang disamakan dengan itu.  

Apabila dalam suatu daerah tidak terdapat pejabat penyidik 

berpangkat Brigadir Dua Polisi ke atas, berdasarkan ketentuan Pasal 2 

                                                
12 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 2.  
. 



17 

 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Komando 

Sektor Kepolisian yang berpangkat bintang di bawah Brigadir Dua 

Polisi karena jabatan adalah penyidik. 

Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut ditunjuk oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat melimpahkan wewenang tersebut 

kepada pajabat polisi lain (Pasal 2 ayat (3), (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 . 

Sedangkan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 diangkat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. 

Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan (didelegasikan) 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ditentukan 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.08-

UM.01.06 Tahun 1983. Sebelum pengangkatan tersebut dilakukan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, terlebih dahulu meminta 

pertimbangan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia.  

Adapun kalau dilihat fungsi dan wewenang penyidik 

berdasarkan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

dapat berupa : 
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1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena 

kewajibannya mempunyai wewenang : 

a) Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang 

adanya tindak pidana; 

b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri 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 ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan 

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang mempunyai wewenang: 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP sesuai dengan 

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan 

dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a KUHAP. 
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2. Taktik dan Teknik Melakukan Penyidikan 

Dalam melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya suatu taktik 

dan teknik sehingga apa yang menjadi modus operandi dari tindak pidana 

tersebut dapat diungkap berikut tersangkanya. 

Taktik penyidikan (opsporingstactiek) dan teknik penyidikan 

(opsporingstechniek) merupakan aspek yang berkorelasi erat dan 

merupakan bagian dari ilmu penyidikan atau “opsporingsleer”. Taktik 

penyidikan (opsporingstactiek) adalah suatu pengetahuan yang mendalami 

serta mempelajari ruang lingkup permasalahan-permasalahan taktis dalam 

bidang penyidikan suatu perkara pidana pada umumnya.  

Untuk itu diperlukan adanya kesigapan dan kecepatan, ketentuan 

teknis dan tertib pemeriksaan, kemudian harus mempunyai persepsi 

tentang permasalahan yang diperkirakan timbul dan dicari solusi 

pemecahannya. 

Menurut R. Soesilo, yang termasuk bidang taktik penyidikan itu 

antara lain adalah: 

a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 

b. Ilmu jiwa kriminil, khususnya yang digunakan dalam mendengar 

keterangan dari saksi-saksi dan tersangka; 

c. Hubungan dengan bermacam-macam informan; 

d. Taktik penangkapan, menggeledah badan, menggeledah rumah, 

konfrontasi dan menyamar; 

e. Modus operandi (kebiasaan kerja para pelaku kejahatan); 

f. Pengumuman tentang terjadinya kejahatan-kejahatan dan pers; 
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g. Baik buruknya memberikan hadiah dalam mencari kejahatan; 

h. Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif; 

i. Pengertian tentang bahasa sandi para penjahat, tahayul, jimat, guna-

guna, dan sebagainya.
13
 

 Dalam melakukan taktik penyidikan, diperlukan adanya sistem yang 

bersifat baku dan konsisten. Walaupun modus operandi kejahatan lebih 

variatif dan canggih, tetapi menurut pandangan para doktrina ilmu Hukum 

Pidana dalam melakukan penyidikan perkara secara universal dikenal 

adanya sistem “7-kah”, yaitu: 

a. Apakah yang terjadi? (persoalan macam peristiwa) 

b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan? (tempatnya) 

c. Kapankah perbuatan itu dilakukan? (waktunya) 

d. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan? (caranya) 

e. Mengapakah perbuatan itu dilakukan? (alasan-alasannya) 

f. Siapakah yang melakukannya? (pelakunya).
14
 

Pada bagian taktik penyidikan (opsporingstactiek) atau bagian 

hukum pidana, pada umumnya keterangan saksi, alat bukti lain dan 

keterangan terdakwa memegang peranan penting sehingga diperlukan 

adanya cara dan taktik agar para saksi mau dan dapat memberi keterangan 

yang benar dan jujur, sehingga kesaksian tersebut merupakan salah satu 

bukti yang menentukan di persidangan. 

  Cara dan taktik itu antara lain: 

                                                
13
 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1974,   

hal 10. 

 
14
 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Alumni, Bandung, Jakarta,  2007, 

hal 127. 
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a) Pemeriksaan saksi dilakukan pada waktu dan tempat yang sesuai 

dan layak.  

Hal ini dimaksudkan agar saksi dapat memberikan keterangan 

dengan baik, tenang dan tanpa tekanan psikologis. 

b) Pemeriksaan dilakukan dengan ramah sehingga menimbulkan 

rasa simpati dan pertanyaan hendaknya dilakukan secara singkat, 

tegas, dan sesuai materi perkara. 

c) Apabila saksi tidak berpendidikan, diusahakan dibantu 

mengemukakan apa yang dia alami, ia lihat ataupun ia dengar 

tentang peristiwa tersebut dengan kata-kata sederhana dan sesuai 

serta dapat dimengerti olehnya. 

d) Hendaknya pemeriksaan terhadap saksi jangan diajukan 

pertanyaan dengan sifat menjerat atau pertanyaan dengan adanya 

kesimpulan jawaban di dalamnya. 

e) Diajukan adanya barang bukti, dapat diminta ketegasan 

keterangan saksi tersebut apabila berbeda jauh dengan keterangan 

saksi lainnya.
15
 

 

 Sedangkan mengenai teknik penyidikan (opsporingtechniek) pada 

dasarnya adalah suatu pengetahuan tentang teknik identifikasi dan 

sinyalemen pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis dan berkas-

berkas materiil dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya sehingga dengan 

cepat mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. 

 

C.   Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi  

Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah 

korupsi berasal dari “Corruption” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat 

korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. 

Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang 

keuangan
16
. 

                                                
15
Ibid, hal, 128. 

 
16
Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid I, Semarang,Universitas Diponegoro, 

2004, hal 32. 
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Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar 

KUHP. Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan 

pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam pasal 

103 KUHP disebutkan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan 

Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 

perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh 

undang-undang ditentukan lain”.     

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang tindak pidana korupsi, korupsi adalah “perbuatan secara 

melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain 

(perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau 

perekonomian Negara”. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu 

perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah: 

1. Secara melawan hukum 

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain 

3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara
17
 

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan itu tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun 

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan 

hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 

                                                
17
 Ibid,hal 14. 
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Tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. 

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah 

penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk 

pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, 

dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan 

untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang 

diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti 

harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak 

jujur pun tidak ada sama sekali
18
. 

Jenis tindak pidana korupsi dapat dilihat dari tindak pidana korupsi 

kelas teri (petty corruption), dilakukan secara masal oleh pejabat Negara dan 

atau masyarakat, korupsi kelas kakap (grand corruption), yang terjadi pada 

tingkatan elite kekuasaan dengan modus operandi canggih dan melibatkan 

uang dalam jumlah besar.
 19
 

Tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri antara lain dilakukan lebih 

dari satu orang, merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih, 

berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di 

                                                
18
Ibid, hal 22. 

19
Ibid, hal 12. 
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balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, 

mengkhianati kepercayaan.
 20
 

Berdasarkan ciri-ciri tindak pidana korupsi maka diketahui penyebab 

tindak pidana korupsi yaitu : 

a. Penegak hukum tidak konsisten atau penegak hukum hanya sebagai 

hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti 

pemerintahan 

b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang 

c. Langkanya lingkungan yang antikorup, system dan pedoman 

antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas 

d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang 

diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, 

mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan 

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 

e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan 

korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang 

berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas 

dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan 

f. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah 

g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan 

korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hokum sehingga 

dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya 

h. Budaya serba permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa 

bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal 

kepentingannya sendiri dipenuhi. 

i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal 

menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena 

perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama 

menganggap agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah 

saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran 

sosial.
21
 

 

 

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, 

atau suatu korporasi dirumuskan dalam pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi 

yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut. 

                                                
20Ibid 

21
 Ibid 
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(1) 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 seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00.  

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1 dilakukan dengan keadaan tertentu pidana mati dapat 

dijatuhkan. 

Rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 inilah yang berupa 

rumusan paling abstrak di antara rumusan-rumusan lainnya, oleh 

karena itu cakupannya sangat luas. Dengan luasnya rumusan itu, maka 

amat banyak perbuatan yang dapat masuk ke dalam rumusan ini. 

Dengan cakupan yang amat luas, memang akan membuka perdebatan 

dan penafsiran yang beragam tentang pengertian korupsi dalam rangka 

penerapannya dalam kasus-kasus konkret yang terjadi. Segi positif 

dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga lebih 

mudah menjerat si pembuat. Walaupun rumusan abstrak seperti ini 

lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat melalui 

penafsiran hakim. Namun segi negatifnya, mengurangi kepastian 

hukum akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas 
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bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini 

secara serampangan
22
. 

Namun demikian, ada batas pengertian secara substantive 

kejahatan pasal 2 yang harus dipegang teguh sehingga penerapannya 

tidak menjadi semena-mena. Setidak-tidaknya, jika dilihat dan sudut 

penguasaan objek korupsi oleh si pembuat, maka kejahatan korupsi 

pasal 2 dapat terjadi dalam hal apabila “sebab dikuasainya” objek 

korupsi oleh si pembuat disebabkan langsung oleh perbuatan 

memperkaya tersebut
23
. 

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat 1 itu dirinci, 

maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 

1) Perbuatannya 

a) Memperkaya diri sendiri 

b) Memperkaya orang lain 

c) Memperkaya suatu korporasi 

2)  Dengan cara melawan hukum 

3) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 

Negara.
24
 

                                                
22
 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 

Bayumedia, Malang, 2005, hal 36. 

 
23 Ibid, hal 37. 

 
24
 Ibid, hal 34. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini 

metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan cara 

pembahasan berdasarkan ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku yaitu 

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

Undang-Undang Kejaksaaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 serta 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang terjadi pada 

obyek penelitian.  

 

B. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya 

lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Blitar. Pemilihan lokasi di 

Kejaksaan Negeri  Blitar, karena terkait dengan kinerja dari kejaksaan dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang hal ini disebabkan adanya 

ketidakpuasan masyarakat, serta diindikasikan kinerja kejaksaan belum 

optimal dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
25
 

 

                                                
25
 Hasil wawancara pra survey dengan Bapak Rizawis Nuwardhana, selaku Kasi Inteljen 

Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 19 November 2010. 
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C. Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 2 jenis data, 

yaitu: 

1. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 

Cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada 

obyek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan. 

Dari data  primer sumber data yang diperoleh yaitu “data yang diambil 

langsung dari sumbernya baik individu atau perorangan”.
26
 Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari Jaksa yang berkaitan di Kejaksaan 

Negeri Blitar 

2.  Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (buku-buku) dan 

bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan  bahas 

dalam skripsi ini serta dokumen-dokumen dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
27
 Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian peneliti dan 

studi dokumentasi dari Kejaksaan Negeri Blitar dan kepustakaan yang 

dilakukan di perpustakaan umum Kota Blitar, kantor Kejaksaan Negeri 

Blitar, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas 

                                                
26
 Singarimbun, Masri, Efendi, Sofian, Metode Penelitian Survei, LP3ES,Jakarta, 2006. 

hal 43. 

 
27
 Ibid, hal 44. 
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Brawijaya Malang dan artikel-artikel dari majalah, jurnal, skripsi, serta 

internet. 

 

D. Populasi, Sampel dan Responden 

Populasi adalah “sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 

memiliki karakter tertentu”.
28
 Dalam penelitian ini adalah 28 orang staf di 

kantor Kejaksaan Negeri Blitar.  

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan Purposive Sampling, 

yaitu:
29
 

1. Pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 

2. Memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah atau sekelompok individu 

melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis 

yang ada. 

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi”.
30
 Sampel dan responden dalam penelitian ini adalah : 

1. Kasi Tindak Pidana Khusus,1 orang 

2. Kasi Intelejen, 1 orang 

3. Jaksa yang menangani kasus korupsi, 1 orang  

                                                
28 Ibid. 

 
29
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006, hal 45. 

 
30
  Ibid, hal 62. 
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E. Tehnik pengambilan data  

1. Data primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini 

diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. Wawancara, 

adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan 

pewawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah 

pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam 

daftar pertanyaan dan situasi wawancara.  

2.  Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

penelusuran bahan pustaka. 

b. Studi Dokumen 

Dengan mengutip dan mempelajari sumber data yang ada, studi 

dokumentasi berkas-berkas dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c. Akses Internet 

Mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet. 
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F. Tehnik analisis data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat diketemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang 

merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka digunakan metode deskriptif 

analistis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau persistiwa apa 

adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. 

Mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan 

mengenai implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi, kendala-kendala yang dihadapai jaksa dalam 

implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi, serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi. 

 

G. Definisi operasional  

1. Kendala 

 Kendala adalah halangan; rintangan; gendala;  atau keadaan yang 

membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan 

yang memaksa pembatalan pelaksanaan. 

2. Implementasi 

Implementasi adalah  tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang 
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dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai mana dirumuskan dalam 

kebijaksanaan. 

3. Tugas  

Wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan. 

4. Wewenang 

Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. 

5. Kejaksaan Negeri  

Kejaksaan Negeri yang menangani penyidikan tindak pidana yang 

berada  di wilayah hukum kota Blitar. 

6. Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.. 

7. Tindak pidana korupsi  

Adalah Kasus korupsi yang masuk dan ditangani oleh Kejaksaan 

Negeri Blitar. 
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BAB IV 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Blitar 

A.1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Blitar  

Dalam melakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelitian di 

Kantor Kejaksaan Negeri Blitar. Kejaksaan Negeri Blitar adalah lembaga 

yudikatif sebagai penegak hukum kota Blitar. 

Kejaksaan Negeri Blitar berlokasi di Jalan Sudanco Supriadi No. 54 

Kota Blitar yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan, yaitu Bapak 

OK OK Arwoko, SH dan dibantu oleh 28 staf yang ada di Kejaksaan 

Negeri Blitar. Kejaksaan Negeri Blitar memiliki wilayah kerja yang luas, 

dengan membawahi 22 Kecamatan di Kabupaten, 3 Kecamatan di Kota 

dan 248 Kelurahan. 

Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan sebagai lembaga yang 

mewakili negara dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. 

Kejaksaan Negeri Blitar di dalamnya tetapi menjadi berbagai bidang. 

Pembidangan ini akan mempermudah Kejaksaan dalam melaksanakan 

fungsinya. Masing-masing bidang akan saling berkoordinasi satu sama 

lain sesuai dengan tugas dan wewenangnya demi terciptanya kelancaran 

pelaksanaan fungsi Kejaksaan. 

Pembidangan ini bukan untuk memberi sekat antar bidang tersebut, 

tetapi untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang 
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Kepala Kejaksaan  

Negeri Blitar 

Kasubagbin Kasi 

Pidana Umum 

Kasi 

Inteljen 

Kasi 
Tindak Pidana 
Khusus 

Kasi 
Prdata dan Tata 
Usaha Negara 

Kaur Kepegawaian Kasubsi Penututan 

Kasubsi Pra 

Penututan 

Kasubsi Sospol Kasubsi Penyidikan 

Kasubsi Eko & 

Moneter 
Kasubsi Penuntutan Kasubsi Penututan 

Kaur Perlengkapan Kasubsi Produksi 

Sarana Intel 

Kejaksaan. Pembidangan ini akan memberi usaha maksimal untuk 

menangani suatu perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Blitar. 

Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan 

setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan 

Negeri apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada kejaksaan 

negeri. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya dilakukan oleh 

beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa, satu orang Jaksa sebagai pimpinan 

dan dua orang jaksa sebagai anggota. 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010 
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Keterangan : 

1. Kepala Kejaksaan Negeri 

Adalah pimpinan Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri 

bertugas : 

a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan 

tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta 

membina Aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang 

bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna. 

b. Melakukan atau mengendalikan kebijaksanaan penegak hukum dan 

keadilan baik preventif maupun refrestif yang menjadi tanggung 

jawabnya di daerah Hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. 

c. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Pemeriksaan 

tambahan, Penuntutan, Eksekusi, dan tindakan hukum lainberdasarkan 

peraturan perundang–undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan 

oleh Jaksa Agung.. 

d. Melakukan dan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tentu 

dengan instansi terkait meliputi penyidikan, penyelidikan dan 

melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditentukan oleh 

Kejaksaan Agung. 

e. Melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap orang yang terlibat 

dalam suatu perkara pidana untuk masuk didalam atau diluar, 

meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, peredaran 
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barang cetakan yang dapat mengganggu keterlibatan umum, 

penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran 

kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat. 

f. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan 

organisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan permasalahan 

yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya. 

g. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

2. Kasubagbin 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan 

berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis. 

b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama 

seluruh satuan kerja di bidang administrasi 

c. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebiijaksanaan dalam 

penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, 

pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya. 

d. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis, jabatan 

fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan,  

kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas 

kepribadian aparat Kejaksaan.  
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3. Kasi Pidana Umum 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana 

umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, 

pembinaan dan pengamanan teknis. 

b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana 

terhadap keamanan negara dan penertiban umum, tindak pidana 

terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur 

di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan Hakim serta putusan 

pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas 

bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum 

serta pengadministrasiannya. 

d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi 

bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak 

pidana umum kepada penyidik. 

e. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum 

Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah 

hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.  

4. Kasi Intelijen 

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial 

berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis. 
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b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial, 

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi 

hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung 

kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang 

ideologi, politik, keamanan dan ketertiban umum, ekonomi dan 

keuangan serta sosial budaya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan produksi dan sarana 

intelijen serta pembinaan aparat dan pengendalian kekaryaan. 

d.  Pembinaan dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi 

lain di daerah terutama dengan aparat intelijen yang lain. 

e. Pengamanan teknis di lingkungan intelijen dan pemberian pengamanan 

teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja lain di bidang personil, 

kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan 

prinsip koordinasi.  

5. Kasi Tindak Pidana Khusus 

a. Penghimpunan laporan dari kejaksaan negeri, pegadministrasian, 

penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan kepada pimpinan 

sesuai dengan biddang tugasnya. 

b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan 

pemberian bimbingan, pengendalian supervisi kepada eselon bawahan 

dalam menyelenggarakan operasi yustisi terhadap perkara tindak pidana 

khusus serta penyusunan statistic criminal dan analisis kriminalitas. 



39 

 

c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan dan 

eksekusi terhadap tindak pidana khusus pengadminstrasian dan 

pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminil dan analisis 

kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus. 

d. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran 

untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai  

pelaksanaan tugas kejasaan dalam melaksanakan operasi yustisi  

terhadap tindak pidana khusus. 

e. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan 

dan pengarahan yang digariskan oleh jaksa agung atau kepala kejaksaan 

tinggi yang bersangkutan. 

6. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara 

a. Penyiapan perumusan kebijakssanaan teknis berupa pemberian 

bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan 

tata usaha Negara. 

b. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, 

pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun 

tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan negara dan 

pemerintah. 

c. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan 

pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelematkan kekayaan 

negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara. 
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d. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan 

bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan 

tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang 

bersangkutan.  

e. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum 

Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah 

hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum. 

f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas 

aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi 

yang bersangkutan. 

7. Kaur Kepegawaian 

a. Penyiapan perumusan kebijakssanaan pelaksanaan pegawai kejaksaan. 

b. Merencanakan dan pelaksanaan kepegawaian. 

8. Kasubsi Penuntutan 

a.Melakukan Prapenuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, 

Eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang – 

undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung. 

b. Melakukan dan mengkoordinasi penanganan penututan perkara pidana 

maupun perdata tentu dengan instansi terkait meliputi penyidikan, 

penyelidikan dan melaksanakan tugas – tugas yustisial lain berdasarkan 

peraturan perundang – undangan 

9. Kasubsi Sospol 

Sub Seksi Politik mempunyai tugas melakukan dan kegiatan Intelejen 



41 

 

Yustisial penyelidikan, keamanan dan penggalangan untuk menanggulangi 

hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan serta mendukung operasi 

Yustisial 

10. Kasubsi Penyidikan 

Melakukan penyidikan, pengamanan dan penggolongan untuk 

menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan serta 

mendukung operasi Yustisial mengenai permasalahannya sesuai dengan 

kasus yang ditangani. 

11. Kasubsi Penututan 

Menyiapkan penututan atas kasus yang ditangani oleh Jaksa dan gangguan 

serta mendukung operasi Yustisial mengenai permasalahannya sesuai 

dengan kasus yang ditangani 

12. Kasubsi Pra Penututan 

Menyiapkan berkas penututan atas kasus yang ditangani oleh Jaksa dan 

gangguan serta mendukung operasi Yustisial mengenai permasalahannya 

sesuai dengan kasus yang ditangani. 

13. Kasubsi Ekonomi dan Moneter 

Mempunyai tugas melakukan tugas Intelejen Yustisial penyelidikan, 

pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan dan 

gangguan , penyalahgunaan atau penodaan agama serta penanggulangan 

tindak pidana umum. 

14. Kaur Perlengkapan 

Mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 
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15. Kasubsi Produksi dan Sarana Intel 

Mempunyai tugas melakukan atau menyiapkan bahan pengendalian 

kegiatan di persidangan atau di lingkungan kejaksaan. 

Dalam penelitian mengenai kendala-kendala dalam implementasi tugas 

Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ini di fokuskan pada 

bagian Kasi Tindak Pidana Khusus. 

 

Tabel 1 

 

Data Staf Yang Ada di Kejaksaan Negeri Blitar 

 

No. Jabatan Jumlah 

1. Kepala Kejaksaaan Negeri Blitar 1 orang 

2. Kasubagbin  1 orang 

 a. Kaur Kepegawaian 1 orang 

 b. Kaur Keuangan 2 orang 

 c. Kaur Perlengkapan 1 orang 

3. Kasi Pidana Umum 1 orang 

 a. Kasubsi Penuntutan 1 orang 

 b. Kasubsi Pra Penuntutan 1 orang 

 c.  Staf TU  Kasi Pidana Umum 4 orang 

4. Kasi Intelijen 1 orang  

 a. Kasubsi Sospol - 

 b. Kasubsi Ekonomi dan Moneter - 

 c. Kasubsi Produksi dan Sarana  

    Intelijen  

1 orang 

 d. Staf TU Kasi Intelijen  2 orang 

5. Kasi Tindak Pidana Khusus  1 orang 

 a. Kasubsi Penyidikan - 

 b. Kasubsi Penuntutan - 

 c. Staf TU Kasi Tindak Pidana Khusus 1 orang 

 d. Jaksa Fungsional 3 orang 

6. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara 1 orang 

 a. Jaksa Fungsional 1 orang 

7. Kaur TU 1 orang 

 8. Bendahara Pengeluaran  1 orang 

9. Bendahara Penerimaan 1 orang 

 Total 28 orang 

   Sumber : Data Sekunder, diolah, 2011 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui data staf yang ada di Kejaksaan 

Negeri Blitar,yaitu: Kepala Kejaksaaan Negeri Blitar 1 orang, 

Kasubagbin 1 orang, Kaur Kepegawaian 1 orang, Kaur Keuangan 2 

orang, Kaur Perlengkapan 1 orang, Kasi Pidana Umum 1 orang, Kasubsi 

Penuntutan 1 orang, Kasubsi Pra Penuntutan 1 orang,  staf TU  Kasi 

Pidana Umum 4 orang. Kasi Intelijen 1 orang, Kasubsi Sospol tidak ada, 

Kasubsi Ekonomi dan Moneter tidak ada, Kasubsi Produksi dan Sarana 1 

orang. Kasi Intelijen 1 orang, Staf TU Kasi Intelijen 2 orang, Kasi Tindak 

Pidana Khusus 1 orang, Kasubsi Penyidikan tidak ada, Kasubsi 

Penuntutan tidak ada,  Staf TU Kasi Tindak Pidana Khusus 1 orang,  

Jaksa Fungsional Kasi Tindak Pidana Khusus 3 orang, Kasi Perdata dan 

Tata Usaha Negara 1 orang, Jaksa Fungsional Kasi Perdata dan Tata 

Usaha Negara 1 orang, Kaur TU 1 orang, Bendahara Pengeluaran  1 

orang, Bendahara Penerimaan 1 orang. Jumlah keseluruhan staf yaitu 

berjumlah 28 orang.  

 

A.2. Data Tindak Pidana Korupsi yang di Tangani Kejaksaan Negeri Blitar 

Sejak Tahun 2006-2010 

Setelah era reformasi, penindakan terhadap kasus Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal 

kwantitasnya atau jumlahnya, sangat berbeda-beda pada era orde baru, kasus 

korupsi yang diungkap dan diekspos sangat berbeda jauh kwantitasnya 

jumlahnya dengan era reformasi seperti sekarang. Pada era reformasi, 

kebebasan mendapatkan informasi lebih terjamin, pers juga mendapat sebuah 
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kebebasan dan keleluasaan yang lebih bisa dalam hal menyoroti suatu 

fenomena  kasus, sebagai kasus yang terjadi akan cepat sekali menjadi 

perhatian publik, dengan demikian kinerja para aparat hukum dalam 

menangani tindak pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi akan mendapat 

sorotan dari publik serta lebih tegas dibandingkan sebelum era reformasi. 

Berikut adalah tabel jumlah kasus yang ditangani  oleh Kejaksaan Negeri 

Blitar : 

Tabel 2 

Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Kejaksaan Negeri Blitar Yang 

Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 

 

No. Tahun Perkara Pasal Jumlah 

1. 2006 Kasus penyalahgunaan dana 

APBD Tahun 2004 

 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 

2. 2006 Kasus penyalahgunaan APBD 

Tahun 2004 

 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 

3. 2007 Kasus penyalahgunaan dana 

APBD  Tahun 2003/ 2004 

 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 

4. 2008 Kasus penyalahgunaan dana 

APBD Tahun 2004 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 

5. 2008 Kasus pungutan liar terhadap 

program ajudikasi tahun 2007 

Pasal 12e, pasal 11 

UU Tindak Pidana 

Korupsi 

1 

6. 2009 Kasus penyalahgunaan dana 

APBN Tahun 2007 pada UPT 

Perpustakaan BK Kota Blitar 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 
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No. Tahun Perkara Pasal Jumlah 

7. 2009 Kasus penyalahgunaan dana 

APBN  Tahun 2007 pada 

UPT Perpustakaan BK Kota 

Blitar 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 

8. 2009 Kasus penyalahgunaan ADD 

Tahun 2006 s/d 2008 dan 

pungutan liar retribusi tahun 

2008 

Pasal 2 (1), pasal 3, 

pasal 12e, pasal 11 

UU Tindak Pidana 

Korupsi 

1 

9. 2009 Kasus penyalahgunaan dana 

hibah P2SEM Propinsi Jawa 

Timur Tahun 2008 

 

Pasal 2 (1) pasal 3 

UU Tindak Pidana 

Korupsi jo pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP 

1 

Sumber : Data sekunder, diolah, 2011 

 

 

Melihat tabel 2 di atas, perkara tindak pidana korupsi yang telah 

ditangani Kejaksaan Negeri Blitar pada tahun 2006 sampai dengan tahun 

2009 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2006 Kejaksaan 

Negeri Blitar menangani 2 perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan 

dana APBD tahun 2004. Pada tahun 2007 Kejaksaan Negeri Blitar 

menangani 1 perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD 

tahun 2003-2004. Pada tahun 2008 Kejaksaan Negeri Blitar menangani 2 

perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD tahun 2004 dan 

perkara tindak pidana korupsi pungutan liar terhadap program ajudikasi 

tahun 2007. Pada tahun 2009 Kejaksaan Negeri Blitar menangani 4 perkara 

tindak pidana korupsi, diantaranya adalah 2 perkara penyalahgunaan dana 

APBN tahun 2007 pada UPT perpustakaan Bung Karno kota Blitar, perkara 

penyalahgunaan ADD tahun 2006 sampai dengan 2008, dan perkara 

penyalahgunaan dana hibah P2SEM propinsi Jawa Timur tahun 2008. 
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Tabel 3 

Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Kejaksaan Negeri Blitar Yang 

Masih Dalam Proses Penyidikan 

No. Tahun Perkara Pasal Jumlah 

1. 2010 Pungutan liar ke desa-desa 

melalui Kepala Desa di 14 

Desa Tahun 2008 (Kab. 

Blitar) 

Pasal 2 (1), pasal 3, 

pasal 12E, pasal 11 

UU Tindak Pidana 

Korupsi 

1 

2. 2010 Pungutan liar ke desa-desa 

melalui Kepala Desa di 14 

Desa Tahun 2008 (Kab. 

Blitar) 

 

Pasal 2 (1), pasal 3, 

pasal 12E, pasal 11 

UU Tindak Pidana 

Korupsi 

1 

        Sumber : Data sekunder, diolah, 2011 

Melihat tabel 3 di atas, perkara tindak pidana korupsi yang telah 

ditangani kejaksaan negeri blitar pada tahun 2010 masih dalam proses 

penyidikan. Pada tahun 2010 terdapat 2 perkara pungutan liar pengurusan 

sertifikat tanah di sejumlah kecamatan tahun 2008.  

Beberapa perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani 

Kejaksaan Negeri Blitar mulai tahun 2006 sampai dengan 2010, ada perkara 

yang dalam proses penyidikannya mengalami kendala, yaitu perkara 

pungutan liar pengurusan sertifikat tanah di sejumlah kecamatan tahun 

2008.
31
 

 

B. Implementasi Tugas Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

Pada saat ini di Indonesia terdapat sejumlah ketentuan yang memberikan 

kewenangan kepada beberapa lembaga untuk melakukan penyidikan perkara 

tindak pidana korupsi. 

                                                
31
 Wawancara dengan Dian Purnama, saah satu Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Negeri Blitar tanggal 19 November 2010. 
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Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri berwenang melakukan penyidikan 

terhadap semua tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi). Demikian 

pula dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang tugas Kejaksaan 

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (termasuk 

juga tindak pidana korupsi). 

Seiring dengan banyaknya lembaga yang memiliki kemiripan wewenang, 

hal ini kemudian menimbulkan polemik tersendiri. Permasalahan yang terkait 

dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya adalah 

kerancuan dalam pembagian wewenangnya. Yaitu, bahwa KPK memiliki 

kesamaan wewenang dengan lembaga-lembaga lain terkait dengan 

penanganan kasus serupa. Namun dalam pembahasan skripsi ini akan dibatasi 

pada kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-

518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan 

Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-132/J.A/11/1994 tentang 

Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Kelaziman Praktik Penanganan 

Perkara Tindak  Pidana Korupsi, modus operandi terungkapanya perkara 

korupsi dapat disebabkan adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan 

atau informasi seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. 

Hasil wawancara dengan Bapak Rizawis Nuwardhana, selaku Kasi 
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Inteljen Kejaksaan Negeri Blitar
32
. Laporan atau informasi ini 

mempergunakan bentuk P-1, pada dasarnya bentuk penerima laporan berisikan 

tentang, hari, tempat, identitas lengkap penerima dan pemberi laporan (nama, 

pangkat/NIP, jabatan dan kop kejaksaan setempat). Apabila pelapor meminta 

identitasnya dilindungi dalam tindak pidana korupsi, permintaan tersebut 

dicantumkan di dalamnya. Kemudian dicatat pula tentang isi yang dilaporkan 

dan laporan itu dibuat atas dasar sumpah jabatan serta ditandatangani oleh 

jaksa penerima laporan dengan administrasi turunan kepada 

Direktur/Kajati/Kajari/Kacabjari dan Arsip. Atas dasar hal tersebut, Kejaksaan 

kemudian mengeliminir. Apabila laporan tersebut berupa informasi ditangani 

oleh seksi intelejen, dan jika sudah merupakan laporan terjadinya tindak 

pidana maka langsung ditangani oleh seksi tindak pidana khusus.  

Untuk tindak pidana korupsi bentuk laporan bersifat informasi saja yang 

banyak dilaporkan dan ditemukan. Apabila informasi perkara korupsi tersebut 

hanya melingkupi salah satu atau satu kebupaten saja, maka ditangani oleh 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Sedangkan apabila melingkupi 

beberapa kabupaten, akan ditangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). 

Hasil wawancara dengan seksi intelejen, jika mendapatkan indikasi 

bahwa informasi tersebut mengandung kebenaran, maka hasil tersebut akan 

dipaparkan (pra-ekspose) dan apabila kemudian belum lengkap, akan 

dilengkapi. Bila sudah lengkap, maka akan dibuat dalam bentuk laporan 

intelejen khusus bahwa perkara tersebut dapat dilakukan penyelidikan. 

                                                
32
 Wawancara dengan  Bapak Rizawis Nuwardhana, selaku Kasi Inteljen Kejaksaan 

Negeri Blitar tanggal 19 November 2010. 
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Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri setempat mengeluarkan Surat Perintah 

Penyelidikan dalam bentuk P-2 dengan perintah kepada Jaksa Penyelidik 

melaksanakan penyelidikan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Rizal Sikana, selaku Kasi 

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar
33
, secara administrasi turunan 

P-2 dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu untuk yang bersangkutan, kepada Kepala 

Kejaksaan Tinggi apabila penyelidikan dilakukan oleh Kajari/Kacabjari, dan 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) apabila 

penyelidikannya dilakukan oleh Direktur dan Arsip.  

Bertitik tolak dari Surat Perintah Penyelidikan Tersebut, Jaksa Penyelidik 

membuat Rencana Penyelidikan dengan bentuk P-3 dan dibuat dalam rangkap 

3 (tiga) dengan turunan kepada Kasubdit Penyidikan/ Ass. Pidsus/Kasi Pidsus 

kemudian dipergunakan sesuai dengan kebutuhan serta satu lembar turunan 

untuk arsip. Setelah rencana penyelidikan ini selesai, kemudian dilakukan 

penyelidikan dengan meminta keterangan sesuai P-4 dibuat 3 (tiga) hari 

sebelum pertemuan yang ditentukan dalam surat permintaan keterangan, 

kemudian melalui bukti surat. 

Apabila penyelidikan telah selesai, jaksa penyelidik kemudian 

melaporkan hasil penyelidikan tersebut dalam bentuk P-5 dengan berdasarkan 

pada hasil penyelidikan dan akhirnya memberi kesimpulan atau pendapat dan 

saran, terhadap hasil penyelidikannya. Pada tahap ini, sebelum dilakukan 

penyidikan, ada suatu tahap yang dikenal dengan tahap pra-ekspose atau 

                                                
33
 Wawancara dengan Bapak M. Rizal Sikana, selaku Kasi Tindak Pidana Khusus 

Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 19 November 2010 
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pemaparan kembali perkara, disertai pembuatan Matrik Perkara berupa P-7. 

Proses ini dilakukan oleh jaksa penyelidik dan dibuat turunan atau tembusan 

sesuai kebutuhan dengan titik tolak peserta pemaparan dan pada saat 

pemaparan suatu perkara biasanya diperlukan alat bantu berupa : 

1. Chart yang berupa gambar penguraian modus operandi perkara yang 

bersangkutan, yakni: 

a. Uraian tentang perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan 

tersangka/terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku; 

b. Uraian modus operandi atau perbuatan yang dilakukan oleh 

tersangka/terdakwa; dan 

c. Pasal yang dilanggar. 

2. Matrik yang berisikan uraian tentang unsur-unsur pasal yang disangkakan 

diterapkan dengan uraian fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh 

tersangka/terdakwa serta dukungan alat bukti dan barang bukti lainnya. 

Kemudian apabila dari hasil penyelidikan tersebut terdapat cukup bukti 

untuk dilakukan penyidikan perkara lalu dikeluarkan bentuk P-8 tentang Surat 

Perintah Penyidikan yang pada pokoknya memerintahkan kepada jaksa 

penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dan dibuat 

rangkap 5 (lima) untuk yang bersangkutan, Penuntut Umum (sebagai laporan 

dimulainya penyidikan), kemudian Kajati apabila penyidikan dilakukan oleh 

Kajari/Kacabjari atau kepada Jam Pidsus apabila penyidikan dilakukan oleh 

Direktur, pada berkas perkara dan arsip. 
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Pada tingkat penyidikan ini, dilakukan pemanggilan kepada para saksi 

atau terdakwa sesuai bentuk P-9 dan penyampaian surat panggilan selambat-

lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan harus 

menghadap. Dapat pula dilakukan permintaan bantuan pemanggilan saksi-

saksi atau ahli dengan bentuk P-10 atau bentuk P-11. 

Proses selanjutnya, apabila dalam melakukan penyidikan diperlukan 

adanya penggeledahan atau penyitaan surat-surat, harta benda dan tindakan 

lain, diperlukan permintaan ijin penggeledahan atau penyitaan dengan bentuk 

B-1 dan kemudian dilanjutkan dengan bentuk B-5 tentang Surat Penitipan 

Barang Bukti atau dapat dilakukan tindakan berupa permintaan ijin khusus 

untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat.  

Dipergunakan bentuk B-6 untuk permintaan penyerahan surat-surat yang 

dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang 

sedang diperiksa dengan bentuk B-7 atau bentuk-bentuk B-8 tentang 

Pemberitahuan Penyitaan Bukti oleh Kejaksaan dan B-9 tentang Label Benda 

Sitaan atau Barang Bukti atau dapat pula dimohonkan ijin dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia untuk memeriksa keuangan sesuai B-3. 

Selain itu pula, di dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka 

dapat dilakukan suatu penangkapan dan penahanan. Apabila dilakukan 

penangkapan dipergunakan bentuk T-1 atau kalau dilakukan penahanan atau 

pengalihan jenis penahanan (tingkat penyidikan) dengan bentuk T-2 atau 

permintaan perpanjangan penahanan dengan T-3 dan Surat Perpanjangan 

Penahanan dengan T-4.  
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Terhadap semua tahap tersebut di atas, kemudian dibuat Berita Acara 

Penyidikan yang ditandatangani oleh Penyidik dan saksi/tersangka. 

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ini diatur dalam KUHAP dalam pasal-

pasal 8 ayat (1), 75, 117, 118 dan 121. Berita Acara Pemeriksaan tersangka 

dan saksi adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam 

bentuk tertentu oleh Jaksa Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, diberi 

tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penyidik dan orang yang diperiksa 

(tersangka dan saksi) yang isinya memuat uraian tentang: 

1. Identitas pemeriksa dan orang yang diperiksa; 

2.  Unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan; 

3. Waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan; 

4. Catatan mengenai akta/surat dan/atau benda serta segala sesuatu yang 

dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian penyidikan. 

Jika Berita Acara sudah selesai dibuat Jaksa Penyidik melakukan 

evaluasi (penilaian) terhadap semua hasil yang telah dicapai pada tahap-tahap 

sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan: apakah dia telah berhasil 

mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak 

pidana khusus yang sedang disidik tersebut telah terjadi dan bahwa orang yang 

diperiksa sebagai tersangka adalah pelakunya dan dapat dipersalahkan 

terhadap tindak pidana tersebut.  

Apabila tahap penyidikan telah selesai dilakukan, pemberkasan perkara 

kemudian dilaporkan kepada Kajari sesuai hierarki, guna diteliti lebih lanjut 
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serta dibuat juga Rencana Dakwaan (Rendak). Pada tahap ini dikenal adanya 

ekspose atau pemaparan perkara.  

Hasil dari pemaparan tersebut dapat berupa: 

1.  Bahwa penyidikan yang telah dilakukan sudah lengkap dan hasil 

penyidikan dapat diberkas; 

2. Masih diperlukan tambahan-tambahan tertentu sebelum dilakukan 

pemberkasan. 

Penyidikan yang sudah lengkap tersebut pada butir 1) diatas, bisa dalam 

arti bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan telah cukup alat bukti yang 

dikumpulkan untuk menuntut terdakwa di Pengadilan, tetapi bisa juga dalam 

arti bahwa tidak terdapat cukup alat bukti untuk melanjutkannya ke tingkat 

penuntutan.  

Apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 

merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum, maka penuntutan tersebut 

dihentikan dan dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP 3). 

Dan apabila dari ekspose atau pemaparan hasil penyidikan dapat dilakukan 

penuntutan, maka akan dibuat Berita Acara Pendapat atau Resume sesuai P-

24, dan disempurnakan dengan Rencana Dakwaan serta Surat Pelimpahan 

Perkara. Dengan surat pelimpahan perkara bersangkutan berkas perkara, surat 

dakwaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat dengan 

permintaan agar diperiksa dan diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Rizal Sikana, selaku Kepala 

Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar, sebagai pedoman dalam 
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menangani perkara tindak pidana korupsi maka dikenal adanya Penetapan 

Standar Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang secara 

operasional telah dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Khusus Nomor B-949/F/FJP/06/2008 tanggal 4 Juni 2008.
34
 

Berdasarkan Standar Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

tersebut sebelum melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan para 

jaksa harus: 

1. Menguasai terlebih dahulu pokok permasalahannya; 

2. Memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan benar; 

3. Mengetahui bagaimana modus operandinya; 

4. Mempelajari unsur pasal yang disangkakan dengan mempersiapkan 

pertanyaan agar tidak menyimpang; 

5. Merencanakan tindakan yang akan dilakukan; 

6. Membentuk unit/satuan khusus penyidik; 

7. Melakukan inventarisasi : 

- Siapa calon tersangkanya 

- Siapa dan berapa saksi terkait 

- Tanggal dan hari kapan dilakukan penyitaan, penahanan dan 

sebagainya 

- Tanggal dan hari kapan pra pemaparan kepada pimpinan dilakukan 

8. Mengkoordinasikan unit-unit satuan khusus yang ada; 

                                                
34
 Wawancara dengan Bapak M. Rizal Sikana, selaku Kasi Tindak Pidana Khusus 

Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 19 November 2010 
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9. Memprediksikan kemungkinan terjadinya kerawanan-kerawanan agar 

setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat diselesaikan tanpa 

menimbulkan dan meninggalkan masalah baru. 

Kemudian perlu juga direncanakan pengalokasian waktu dari tingkat 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tingkat pelaksanaan putusan 

pengadilan agar masalah-masalah ke depan meperhitungkan masa penahanan 

yang diizinkan sesuai dengan tingkat penanganan, sehingga memungkinkan 

penyelesaian perkara secara cepat, tepat dan tuntas.  

Pada tahap penyelidikan, penerbitan Surat Perintah Penyelidikan diikuti 

dengan Rencana Penyelidikan dan dilaksanakan selama 2 (dua) minggu atau 

14 (empat belas) hari, dapat diperpanjang dengan alasan yang logis karena 

adanya hambatan yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 14 (empat 

belas) hari tersebut. 

Pada tahap penyidikan, penyusunan Rencana Penyidikan batas waktunya 

adalah 2 (dua) hari, selanjutnya mempelajari dan mengelola hasil operasi 

penyelidikan selama 3 (tiga) hari, merencanakan dan menyiapkan penindakan 

2 (dua) hari, mengumpulkan alat bukti selama 6 (enam) hari, memeriksa saksi-

saksi selama 19 (sembilan belas) hari, melakukan penggeledahan/penyitaan 

selama 4 (empat) hari, kemudian memeriksa ahli selama 5 (lima) hari, 

penangkapan/penahanan selama 3 (tiga) hari, memeriksa tersangka selama 4 

(empat)  hari, pembuatan berita Acara Pendapat/Resume 4 (empat) hari, 
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ekspose intern/ekstren selama 3 (tiga) hari, dan pemberkasan selama 5 (lima) 

hari.  

Pada tahap pra penuntutan, penelitian berkas dilakukan selama 2 (dua) 

hari, pemeriksaan tambahan, penyempurnaan hasil penyidikan, dan 

penyelesaian administrasi perkara selama 8 (delapan) hari. 

Sedangkan pada tahap penuntutan, pembuatan surat dakwaan diberikan 

batas waktu selama 5 (lima) hari, pelimpahan perkara ke pengadilan dan 

persiapan untuk pemeriksaan sidang/panggilan saksi/terdakwa batas waktunya 

adalah 5 (lima) hari. 

Penetapan standart kerja ini disesuaikan dengan kebijakan Jaksa Agung 

Republi Indonesia butir 2 Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2003 

tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang 

menggariskan limit waktu penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 

korupsi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. 

Menurut Bapak Rizawis Nuwardhana, secara kasuistis urutan dan 

kegiatan serta batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi diatas 

tidak mutlak menurut tahapan dan lamanya sesuai estimasi pada standar 

kinerja diatas, namun jangka waktu tersebut maksimal dan seyogyanya tidak 

dilampaui, sebagaimana di tingkat penyidikan jangka waktunya diupayakan 

tidak lebih dari batas penahanan dan perpanjangan penahanan, begitu juga di 
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tingkat penuntutan tidak menggunakan perpanjangan penahanan 

menggunakan pasal 29 KUHAP.
35
 

Ketentuan perpanjangan waktu penahanan (30 sampai 60 hari) berlaku 

bagi setiap Tahanan. Kecuali bila ada alasan yang patut dan tidak dapat 

dihindarkan, misalnya: karena Tersangka/Terdakwa menderita gangguan fisik 

atau mental yang berat (dengan surat keterangan dokter), atau perkara yang 

sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. 

Untuk kondisi-kondisi tersebut, setiap Tersangka/Terdakwa berhak 

mengajukan keberatan terhadap perpanjangan batas waktu penahanan ini 

melalui Ketua Pengadilan Tinggi (untuk tingkat penyidikan dan penuntutan). 

Sedang untuk tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding, pengajuan 

itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. 

Berdasarkan uraian tentang implementasi tugas Jaksa dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi di atas dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai  

berikut : 

                                                
35
 Wawancara dengan  Bapak Rizawis Nuwardhana, selaku Kasi Inteljen Kejaksaan 

Negeri Blitar tanggal 19 November 2010 
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Gambar 2 

Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer, diolah, 2011 
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C. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Tugas Kejaksaan  Untuk 

Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, berdasarkan 

wawancara dengan Bapak M. Rizal Sikana, selaku Kepala Seksi Tindak 

Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar juga menghadapi beberapa hambatan 

yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal 

a. Perumusan pasal 2 UU No.30 Tahun 2002 tentang tindak pidana 

korupsi yang terlalu samar.  

Berdasarkan rincian pasal 2 tindak pidana korupsi ayat 1, Pada unsur 

“perbuatan memperkaya diri”, secara nyata kekayaan itu telah 

diperoleh atau bertambah sebagai syarat selesainya tindak pidana 

korupsi pasal 2 ini masih multitafsir. Hal ini menjadi kendala 

tersendiri bagi jaksa dalam melakukan penyidikan, karena untuk 

selesainya perbuatan memperkaya haruslah terpenuhi tiga syarat, 

salah satu syarat ialah adanya tambahan atau perolehan kekayaan, 

kekayaan yang diperoleh dari sumber kekayaan yang tidak 

seimbang.
36
 

Sedangkan pada unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara” telah diterangkan bahwa kerugian Negara 

bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pasal 2 

secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari 

                                                
36
 Hasil Wawancara dengan M. Rizal Sikana, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus 

Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 19 November 2010. 



60 

 

perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum. Ukurannya dapat 

menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika 

orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar 

perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut. Oleh karena 

kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada 

umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian 

Negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah 

kerugian Negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. 

Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan Negara, semua 

bergantung pada kemampuan penyidik dalam menganalisis dan menilai 

aspek-aspek yang meyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam 

rangkaian peristiwa yang terjadi. Hal ini juga menjadi kendala dalam 

penyidikan tindak pidana korupsi, karena pengetahuan jaksa terhadap 

bidang-bidang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi masih 

minim dan perlu ditingkatkan. Lebih-lebih apabila sejak awal suatu 

perkara sudah diskenario atau diatur sedemukian rupa oleh orang-orang 

kuat di belakangnya.
37
 

b. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia 

Pada hakikatnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi telah mengatur, baik pidana materiilnya maupun pidana 

formilnya yaitu tentang hukum acara dan perbuatan-perbuatan yang 

                                                
37
 Hasil Wawancara dengan M. Rizal Sikana, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus 

Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 19 November 2010. 
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dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun dengan 

munculnya produk-produk legislatif di belakangnya penerapan Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak 

leluasa atau terhambat untuk maju. Misalnya dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

pemeriksaan rekening tersangka harus meminta izin terlebih dahulu dari 

Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, 

DPD dan DPRD menegaskan bahwa: pemanggilan, permintaan 

keterangan dan penyidikan terhadap anggota MPR, DPR dan DPD yang 

diduga melakukan perbuatan pidana harus terlebih dahulu mendapat 

persetujuan tertulis dari Presiden (Pasal 106 ayat 1), sedangkan untuk 

anggota DPRD Propinsi dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden 

(Pasal 106 ayat 2) dan untuk DPRD Kabupaten/Kota dari Gubernur atas 

nama Menteri Dalam Negeri (Pasal 106 ayat 3). Begitu juga dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah tindakan penyidikan terhadap Kepala/Wakil Kepala 

Daerah baru dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari 

Presiden (Pasal 36 ayat 1). Ini memakan waktu yang lama dan dapat 

menghambat penyidikan
38
. 

 

 

                                                
38
 Wawancara dengan Dian Purnama, salah satu Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Negeri Blitar tanggal 19 November 2010. 
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c. Ketergantungan kejaksaan Negeri Blitar dalam penghitungan kerugian 

keuangan negara di tingkat penyidikan kepada Lembaga lain (BPKP). 

Dalam penghitungan kerugian keuangan negara diperlukan 

bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di 

jawa timur hanya ada satu BPKP, sedangkan pihak kepolisian dan 

kejaksaan meminta bantuan BPKP. Sehingga proses penyidikan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan jaksa terhambat karena lamanya proses 

penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. 

d. Luas wilayah hukum yang menjadi kewenangan dari kejaksaan negeri 

Blitar 

Di Kejaksaan Negeri Blitar ada beberapa perkara tindak pidana 

korupsi yang mengharuskan pemeriksaan langsung di tempat. Perkara 

tersebut adalah tentang pungutan liar pengurusan sertifikat tanah di 

sejumlah kecamatan di 14 desa tahun 2008. Jadi penyidik harus satu-

persatu melakukan pemeriksaan di 14 desa tersebut, sehingga hal ini 

memperlambat proses penyidikan.
39
 

2. Faktor internal 

a. Terbatasnya kuantitas dan kemampuan dari Jaksa Penyindik di Seksi 

Pidana Khusus  

Di Kejaksaan Negeri Blitar hanya ada 14 orang jaksa, 

sedangkan perkara tindak pidana korupsi di kota maupun kabupaten 

blitar cukup banyak, sehingga kejaksaan dalam satu tahun hanya 

                                                
39
 Wawancara dengan Dian Purnama, salah satu Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Negeri Blitar tanggal 19 November 2010 
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mampu menangani 7 perkara tindak pidana korupsi. Hal ini 

menyebabkan kejaksaan tidak dapat bekerja optimal dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi. Karena penyidikan tindak pidana korupsi lebih 

kompleks daripada tindak pidana lainnya. Oleh sebab itu, dalam 

penyidikannya memerlukan jumlah personel yang lebih banyak. 

b. Beban tugas yang berlebihan dari seksi pidana khusus 

Perkara pidana umum yang ditangani oleh kejaksaan lebih 

banyak daripada perkara pidana khusus. Karena itu Seksi Pidana 

Khususpun dibebani dengan perkara-perkara pidana umum. Hal ini 

dapat menyebabkan terpecahnya konsentrasi jaksa dalam menangani 

perkara tindak pidana khusus yang dalam hal ini tindak pidana korupsi. 

c. Dana yang terbatas untuk operasionalisasi penyidikan 

Dalam hal melakukan pencarian tersangka yang melarikan diri, 

pihak kejaksaan membutuhkan dana yang tinggi, sedangkan dana yang 

ada di Kejaksaan Negeri Blitar terbatas.
40
 

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan kenyataan bahwa 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri 

Blitar belum berjalan secara optimal. 
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 Wawancara dengan  Bapak Rizawis Nuwardhana, selaku Kasi Inteljen Kejaksaan 

Negeri Blitar tanggal 19 November 2010 
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D. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Implementasi Tugas 

Jaksa Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam melakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan 

tindak pidana korupsi, berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Rizal 

Sikana, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut
41
 : 

1. Upaya untuk mengatasi kendala eksternal  

Diperlukan sosialisasi atau diskusi dengan ahli hukum dalam 

pemahaman undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku agar 

perumusan pasal tindak pidana korupsi yang terlalu samar dan tumpang 

tindih perundang-undangan di indonesia dapat teratasi. Dalam hal telah 

dilakukan sesuai prosedur yang ternyata sulit maka kejaksaan 

mengupayakan secara informal misalnya mengenai perijinan, melakukan 

kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk 

kepolisian dan KPK terutama masyarakat agar dapat turut serta membantu 

penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penyidik harus memahami 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus benar-benar 

menjunjung tinggi hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara 

tindak pidana korupsi yang ditangani. Selanjutnya upaya yang dilakukan 

pihak kejaksaan untuk mengatasi kendala dalam pemanggilan dan 

pemeriksaan pejabat pemerintah, pihak kejaksaan memerlukan bantuan 

Kejaksaan Agung untuk memperoleh ijin dalam pemeriksaan pejabat 
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 Wawancara dengan  Bapak M. Rizal Sikana, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana 

Khusus Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 19 November 2010. 
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pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.  Selanjutnya dalam 

mengatasi lamanya proses penghitungan kerugian Negara dari BPKP, 

pihak kejaksaan aktif melakukan pendekatan secara personal ke BPKP 

dengan membuat surat resmi untuk mengetahui perkembangan hasil 

penghitungan keuangan Negara serta meningkatkan komunikasi dengan 

BPKP. Dengan demikian maka proses penghitungan keuangan Negara 

bisa dipercepat oleh BPKP. Selanjutnya, dalam mengatasi kendala jaksa 

dalam melakukan pemeriksaan langsung ditempat, yang dalam hal ini 

maksudnya adalah pada tahun 2010 Kejaksaan Negeri Blitar menangani 

perkara tindak pidana korupsi tentang pungutan liar pengurusan sertifikat 

tanah di sejumlah kecamatan di 14 desa tahun 2008, maka dilakukan 

penambahan personil jaksa, sehingga dalam melakukan pemeriksaan di 14 

desa bisa lebih cepat. 

2. Upaya untuk mengatasi kendala internal 

Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian 

khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan 

tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi 

kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya 

dengan mengadakan pendidikan jaksa tindak pidana korupsi, sehingga ada 

jaksa khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Dikarenakan 

sedikitnya jumlah personil jaksa, maka pihak kejaksaan meminta ke 

Kejaksaan Agung untuk menambah personil jaksa. Demikian pula dalam 

mengatasi terbatasnya dana untuk operasionalisasi penyidikan maka pihak 
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kejaksaan meminta ke Kejaksaan Agung supaya anggaran ditambah. 

Untuk meringankan beban seksi pidana khusus yang masih dibebani 

dengan perkara-perkara pidana umum, agar konsentrasinya tidak terpecah 

dalam menangani perkara tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi 

maka pihak kejaksaan mengupayakan untuk memisahkan tugas antara 

seksi tindak pidana umum dengan seksi tindak pidana khusus.
 42
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi tugas dan wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana korupsi di Blitar dilakukan merujuk pada Undang-Undang 

yang berlaku, tetapi dalam implementasi itu belum berjalan optimal karena 

pihak Kejaksaan Negeri Blitar mengalami kendala dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam implementasi tugas dan 

wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di 

Blitar. 

Dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

a. Kendala internal 

1) Keterbatasan kuantitas dan kemampuan dari jaksa penyidik di seksi 

pidana khusus 

2) Beban tugas yang berlebihan dari seksi pidana khusus 

3) Dana yang terbatas untuk operasionalisasi penyidikan 

b. Kendala eksternal 

1) Perumusan pasal tindak pidana korupsi yang terlalu samar 

2) Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

indonesia. 
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3) Ketergantungan Kejaksaan Negeri Blitar dalam penghitungan 

kerugian keuangan negara ditingkat penyidikan kepada lembaga 

lain (BPKP). 

4) Luas wilayah hukum yang menjadi kewenangan dari Kejaksaan 

Negeri Blitar.  

3. Upaya Jaksa untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi tugas 

dan wewenang jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di 

Blitar 

Untuk mengatasi kendala internal maka pihak kejaksaan meminta 

penambahan jaksa penyidik ke Kejaksaan Agung, secara tegas memisahkan 

tugas kasi pidana umum dan kasi pidana khusus,  serta minta ke Kejaksaan 

Agung supaya anggaran ditambah. 

Terhadap kendala eksternal perlu diadakan koordinasi dengan institusi 

terkait untuk membantu dalam melakukan penyidikan dan juga diperlukan 

bantuan Kejaksaan Agung untuk memperoleh ijin dalam pemeriksaan 

pejabat pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, 

meningkatkan komunikasi dengan pihak BPKP, serta penambahan personil 

jaksa. 

 

B. Saran 

1. Diperlukan penambahan jaksa penyidik, khususnya dalam bagian pidana 

khusus di kejaksaan, dan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada jaksa 

untuk mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana korupsi. 
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2. Peningkatan koordinasi antara jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana 

korupsi dengan sesama penegak hukum dan instansi lain yang terkait, sehingga 

berbagai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan penyidikan dapat segera 

terselesaikan.  
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