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ABSTRACT 

 
The bureaucratic Reform activities In Indonesia nowadays, has been pointed out 

to the  corruption eradication.There are three main bodies in charge, namely: The 
Corruption Eradiction Comission,The Police Institution and The Yudicial Court. 

KPK is aspired as The trigger mechanism in  handling  the corruption problems, 
together with  Kepolisian and Kejaksaan RI. It is hoped that there will be a good net 
working each other, but in fact it is not happened. In 12 years long they always in a 
conflict situation, and has not been solved up until now. 

The results of the study shows that the conflict problem lays on the regulation 
itself. There are some duplicated authority between the three institutions . 
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A. PENDAHULUAN 

Kejahatan korupsi yang semula 
dipandang sebagai kajahatan biasa 
(Ordinary Crime), masyarakat 
internasional saat ini, sepakat untuk 
menempatkan kejahatan korupsi sebagai 
kejahatan luar biasa (Extra Ordinary 
Crime). Keadaan luar biasa tersebut 
meniscayakan adanya tindakan dan 
penanganan secara luar biasa pula. 
Namun, penanganan yang luar biasa 
tidaklah berarti dapat keluar dari jalur 
hukum. Asas-asas hukum yang selama ini 
telah menjadi bagian tak terpisahkan 
dari sistem pemidanaan yang 
berkeadilan harus tetap dapat 
diberlakukan. 

Dalam era reformasi di Indonesia 
saat ini, terdapat tiga lembaga penegak 
hukum pemberantasan korupsi, yakni 
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan RI. Ketiga 
lembaga penegak hukum pemberatasan 
korupsi tersebut memiliki kewenangan 
dalam pemberantasan korupsi. Ketiga 
lembaga tersebut saat ini,  menghadapi 

tantangan permasalahan korupsi yang 
lebih besar dari era sebelumnya. 
Perkembangan sistem pemerintahan 
yang sentralistik menjadi desentralistik 
dengan otonomi daerah  membawa 
konsekuensi penyerahan kekuasaan dan 
kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam segala 
urusan. Hal ini membawa dampak 
terjadinya peluang penyalahgunaan 
kewenangan atas otoritas yang diberikan 
lebih besar sehingga potensi terjadinya 
korupsi semakin besar. 

Dengan adanya KPK seharusnya 
dapat memberikan semangat baru bagi 
penegakkan hukum dan keadilan dalam 
memberantas korupsi di Indonesia. 
Namun dengan kewenangan yang 
dimiliki oleh KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI dalam penegakkan hukum 
pemberantasan korupsi saat ini, memiliki 
potensi untuk terjadinya tumpang tindih 
kewenangan dalam pelaksanaanya 
sehingga dapat menimbulkan konflik  di 
antara ketiganya. Permasalahan tersebut 
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ternyata memang telah terjadi  konflik 
berulang kali  antara KPK dengan 
Kepolisian dan Kejaksaan RI. Nampaknya 
hal ini terjadi diantaranya  karena 
pengaturan hubungan kewenangan 
dalam Undang-undang yang mengatur 
ketiga lembaga penegak hukum  
tersebut belum memadai. 

Penegakkan hukum pemberantasan  
tindak pidana korupsi yang dilakukan 
secara konvensional maupun dengan 
pembentukan KPK yang mempunyai 
kewenangan luas, independen/bebas 
dari kekuasaan manapun dalam upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi, 
dalam kenyataannya  tetap mengalami  
berbagai hambatan sehingga  belum 
dapat melaksanakan tugasya dengan 
secara efektif dan efisien.  Selama 12 
tahun KPK menjalankan tugasnya, 
meskipun beberapa  kasus  dapat 
diselesaikan secara sinergi, 
permasalahan mengenai konflik 
kewenangan antara KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI belum dapat terselesaikan 
dengan baik. 

 KPK, Kepolisian dan Kejaksaan RI 
dalam upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi  seharusnya dapat 
bekerjasama secara sinergis. sehingga 
amanat pembentukan KPK yang dicita-
citakan sebagai “Trigger Mechanism” 
dalam penanganan kasus korupsi bagi 
lembaga penegak hukum yang telah ada 
dapat terwujud. Terlebih dijelaskan 
dalam UU No. 30 Tahun 2002, kelahiran 
lembaga KPK sebagai lembaga “super 
body” tidak dimaksudkan untuk 
menangani semua perkara korupsi dan 
tidak pula ditujukan untuk memonopoli 
penanganan perkara korupsi.  

Dalam Kepemimpinan Presiden 
Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, 
Pemberantasan korupsi merupakan 
program Nawa Cita yang berbunyi  :” 
menolak negara lemah dengan 

melakukan reformasi sistem dan 
penegakkan hukum yang bebas korupsi, 
bermartarbat, dan terpercaya. Program 
tersebut  haruslah  menjadi landasan 
bagi pelaksanaan tugas lembaga 
penegakkan hukum tindak pidana 
korupsi di Indonesia. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Melihat obyek masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah 
“Kewenangan KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI dalam Penegakkan Hukum 
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, 
maka penelitian ini menggunakan 
metode penelitian yang bersifat 
deskriptif analitis, yaitu metode 
penelitian yang berusaha 
menggambarkan atau menguraikan 
permasalahan berkaitan dengan objek 
penelitian. Adapun yang dipergunakan  
dalam penelitian ini adalah Studi 
Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data 
dan informasi  dengan mempelajari 
buku-buku, media cetak dan elektronik 
(televisi dan internet) maupun dokumen 
yang ada kaitannya dengan judul 
penelitian ini. 

 
C. TINJAUAN PUSTAKA 

Di negara  berkembang seperti 
Indonesia, selain masih terdapat 
kompleksitas dalam susunan lembaga-
lembaga negara (termasuk lembaga 
penegakkan hukum), interaksi dalam 
masyarakat pun menjadi cukup rumit.  
Faktor lingkungan sosial merupakan 
faktor yang tidak dapat diabaikan dalam 
menentukan unsur-unsur penegakkan 
hukum pada suatu tempat dan waktu 
tertentu. 

Unsur-unsur penegakkan hukum 
meliputi empat aspek, pertama adalah 
aspek peraturan hukumnya, kedua 
adalah aparatur penegak hukumnya, 
ketiga adalah fasilitas pendukung 
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penegakkan hukum tersebut dan 
terakhir adalah aspek masyarakat. 
Keempat aspek tersebut saling terkait 
satu dengan yang lainnya. (Suyamto, 
2012)  

Sebelum UUD 1945 dirubah, 
kedaulatan rakyat tercermin dalam 
kekuasaan lembaga tertinggi negara 
bernama Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan 
seluruh rakyat. Dari lembaga tertinggi 
inilah kekuasaan dari rakyat dibagi-
bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi 
negara yang lain secara distributif 
(distribution of power atau division of 
power). 

 Setelah UUD 1945 dirubah, doktrin 
pembagian kekuasaan ditinggalkan, dan 
mengadopsi gagasan pemisahan 
kekuasaan secara horizontal (horizontal 
separation of power) dengan 
menerapkan prinsip checks and 
balances. Selanjutnya tidak lagi 
digunakan istilah lembaga tertinggi 
negara, karena semua lembaga negara 
kedudukannya sederajat (tidak ada yang 
lebih tinggi atau pun lebih rendah) dan 
saling mengendalikan satu sama lain.  

Dalam penyelenggaraan negara 
Indonesia sebagai negara hukum telah 
dikembangkan konsep checks and 
balances. Hal tersebut dijalankan dalam 
rangka mendukung konsiderans Tap 
MPR No. XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme huruf a, yaitu ”pelaksanaan 
penyelenggaraan negara oleh lembaga-
lembaga eksekutif, yudikatif dan 
eksekutif.  

Sebagai implementasi  Tap MPR No. 
XI/MPR/1998, dalam upaya menciptakan 
good governance telah dikeluarkan UU 
No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, bahwa di dalam negara 
hukum, penyelenggaraan negara harus 
mengacu kepada asas-asas umum 
penyelenggaraan negara, yaitu: 

1. Asas Kepastian Hukum; 
2. Asas Kepentingan Umum; 
3. Asas Keterbukaan; 
4. Asas Proporsionalitas; 
5. Asas Profesionalitas; dan 
6. Asas Akuntabilitas. 

 
Indonesia sebagai negara hukum, 

maka  segala sesuatu harus berdasarkan 
kepada hukum, yang diimplementasikan 
dalam Peraturan Perundang-undangan 
yang ada sebagai manifestasi dari hukum 
positif, dan dalam rangka penegakkan 
hokum, dibentuklah berbagai lembaga 
peradilan sebagai upaya untuk 
memberikan kepastian hukum dan 
melindungi hak-hak setiap warga negara 
Indonesia. 

Adapun kemauan politik (political 
will) kebijakan negara (state policy) yang 
terkait dengan keterpaduan 
pemberantasan korupsi antara lain 
diwujudkan dalam kebijakan sebagai 
berikut. (1). Peraturan pencegahan 
terkait dengan harta kekayaan pejabat 
sebelum dan sesudah menjabat,  diatur 
dengan UU No 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. (2) Pelaksanaan pencegahan 
diwujudkan dalam insturumen kebijakan 
Presiden dan Menteri yang lain, Surat 
Edaran Menteri Negara PAN Nomor: 
SE/03/M.PAN/01/2005 tahun 2004, 
Perihal Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), 
diperbaharui dengan Surat Edaran 
Menteri Negara PAN Nomor: 
SE/05/M.PAN/04/2006 Tentang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 
disempurnakan lagi dengan Surat Edaran 
Menteri Negara Nomor: 
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SE/16/M.PAN/04/2006 Tentang Tindak 
Lanjut Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara. 
Kebijakan pemerintah terkait dengan 
peningkatan kualitas SDM-nya yaitu 
melalui Surat Edaran Menteri PAN 
Nomor SE/06/M.PAN/04/2006. Tentang 
Pelaksanaan Fakta Integritas. Terakhir, 
suatu kebijakan yang relevan disebutkan 
adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden 
No 5 tahun 2004, tentang Pencepatan 
Pemberantasan Korupsi, yang kemudian 
ditindak lanjuti dengan Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara, No 
Kep/120/M.PAN/4/2006 tentang 
Perubahan Keputusan Menteri Negara 
PAN No Kep/194/M.PAN/8/2005 tentang 
Pedoman Umum Kordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi Pelaksanaan Pencepatan 
Pemberantasan Korupsi.  

Setiap pejabat administrasi negara 
dalam  menjalankan tugasnya harus 
dilandasi wewenang yang sah, yang 
diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. Penyelenggaraan 
pemerintahan harus didasarkan pada 
hukum ( wetmatigheid van bestuur = 
asas legalitas = le principle de la l’egalite 
de’l administration). Dengan demikian, 
sumber wewenang pemerintah terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan.  

Menurut Prajudi Admosudirjo (1988 
:176), secara umum wewenang 
merupakan kekuasaan untuk melakukan 
semua tindakan hukum publik.  
Selanjutnya dapat dijabarkan pengertian 
wewenang pemerintah adalah:  

1. Hak untuk menjalankan suatu 
urusan pemerintahan (dalam arti 
sempit); 

2. Hak untuk secara nyata 
mempengaruhi keputusan yang 
akan diambil oleh instansi 
pemerintah lainnya (dalam arti 
luas).  

Kewenangan publik menurut Peter 
Leynand  dan Torry Woods, (1999: 157)  
mempunyai dua ciri umum, yaitu antara 
lain:  

1. Setiap keputusan yang dibuat 
oleh pejabat pemerintah 
mempunyai kekuatan mengikat 
kepada seluruh anggota 
masyarakat (harus dipatuhi oleh 
seluruh anggota masyarakat) 

2. Setiap keputusan yang dibuat 
oleh pejabat pemerintah 
mempunyai  fungsi publik 
(melakukan public service).  

 
Dengan demikian kewenangan  

merupakan kekuasaan terhadap 
segolongan orang tertentu atau 
kekuasaan terhadap suatu bidang 
pemerintahan yang berlandaskan 
peraturan perundang-undangan. Jadi 
kewenangan adalah kekuasaan yang 
mempunyai landasan hukum, agar tidak 
timbul kesewenang-wenangan. 
Kewenangan adalah kekuasaan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik. 

Negara merupakan lembaga hukum 
publik yang terdiri dari Jabatan-jabatan 
Administrasi Negara, di mana pejabat 
adminitrasi negara menjalankan urusan 
pemerintahan. Oleh karena itu 
administrasi negara sebelum 
menjalankan tugasnya harus terlebih 
dahulu dilekatkan dengan suatu 
kewenangan yang sah, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan (asas 
legalitas). Dengan demikian, setiap 
perbuatan pejabat administrasi negara 
harus mempunyai landasan hukum. 
Berdasarkan hal diatas, dapat 
disimpulkan bahwa  sumber wewenang 
pemerintah terdapat didalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Penggunaan wewenang oleh 
pemerintah (publik), wajib mengikuti 
aturan Hukum Administrasi Negara 
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supaya tidak terjadi penyalahgunaan 
wewenang. Sesuai dengan pendapat 
Kuntjoro Purbopranoto (1981 : 43) yaitu, 
bahwa pembatasan tindakan 
pemerintah itu memang ada, yaitu: (1) 
tindakan pemerintah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau kepentingan 
umum, (2) tidak boleh melawan hukum 
(onrechtmatig) baik formil maupun 
materiil dalam arti luas, (3) tidak boleh 
melampaui/menyelewengkan 
kewenangannya menurut 
kompetensinya. 

 Dalam pelaksanaan wewenang 
pemerintah, pejabat administrasi negara 
dapat mengambil suatu keputusan yang 
pada dasarnya harus atas permintaan 
tertulis, baik dari instansi atau orang-
perorangan. Pembuatan  keputusan 
tersebut terikat pada tiga asas hukum, 
yaitu: 
1. Asas yuriditas (rechmatigeheid), 

yaitu bahwa setiap tindakan pejabat 
administrasi negara tidak boleh 
melanggar hukum secara umum 
(harus sesuai dengan rasa keadilan 
dan kepatutan); 

2. Asas legalitas ( wetmatigeheid ), 
yaitu setiap tindakan pejabat 
administrasi negara harus ber 
dasarkan  hukum (ada peraturan 
dasar yang melandasinya). Apalagi 
Indonesia adalah negara hukum, 
maka asas legalitas adalah hal yang 
paling utama dalam setiap tindakan 
pemerintah; 

3. Asas diskresi ( freies ermessen ), 
yaitu kebebasan dari seorang 
pejabat administrasi negara untuk 
mengambil keputusan berdasarkan 
pendapatnya sendiri, asalkan tidak 
melanggar asas yuridis dan asas 
legalitas tersebut diatas. Jadi 
penggunaannya tidak terlepas 
sendiri dari asas-asas yang lainnya. 

Dengan demikian  maka , pejabat 
administrasi negara tidak dapat 
menolak untuk mengambil 
keputusan, bila ada seorang warga 
masyarakat mengajukan 
permohonan kepada pejabat 
administarsi negara. (Kuntjoro 
Purbopranoto, 1981 : 87).  

 
D. PEMBAHASAN 
1. Pola Hubungan Kewenangan KPK 

dengan Kepolisian  dan Kejaksaan 
RI dalam Penegakkan Hukum 
Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia  
Berdirinya lembaga negara baru  di 

Indonesia merupakan perkembangan 
baru dalam sistem pemerintahan. Teori 
klasik triaspolitica sudah tidak dapat lagi 
digunakan untuk menganalisis realitas 
kekuasaan antar lembaga negara. 
Terbentuknnya KPK walaupun tidak 
disebutkan dalam UUD 1945, namun 
keberadaan KPK secara tegas diatur 
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi.  

KPK dibentuk sebagai salah satu 
lembaga negarayang membantu dalam 
penegakkan hukum yang bersifat 
independen dan bebas dari kekuasaan 
manapun. Namun demikian KPK tetap 
bergantung kepada kekuasaan eksekutif 
dalam kaitan dengan masalah 
keorganisasian, dan memiliki hubungan 
khusus dengan kekuasaan yudikatif 
dalam hal penuntutan dan persidangan 
perkara tindak pidana korupsi. 

Terdapat tiga lembaga penegakkan 
hukum dalam pemberantasan korupsi di 
Indonsia yaitu KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI. Pola Hubungan  
Kewenangan KPK dengan Kepolisian  dan 
Kejaksaan RI dalam Penegakkan Hukum 
Pemberantasan Korupsi di Indonesia 
merupakan pola hubungan fungsional 
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yang bersifat horisontal  dalam prinsip 
checks and balances.  Dengan prinsip 
checks and balances, pola hubungan 
kewenangan yang dibangun atas KPK 
dengan Kepolisian  dan Kejaksaan RI 
adalah suatu pola hubungan yang 
sederajat dan memerankan fungsinya 
masing-masing di dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia.  

Sistem checks and balances 
dimaksudkan untuk mengimbangi 
pembagian kekuasaan yang dilakukan 
agar tidak terjadi penyalahgunaan 
kekuasaan/ kewenangan oleh lembaga 
penegak hukum pemberantasan tindak 
pidana korupsi atau terjadi kebuntuan 
dalam hubungan antar lembaga 
tersebut. Baik KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI, dengan pola hubungan  
yang  sederajat dapat saling bekerja 
sama dan saling mengontrol satu sama 
lain. Dengan demikian kekuasaan negara 
dapat diatur, dibatasi dan bahkan 
dikontrol dengan sebaik-baiknya, 
sehingga penyalahgunaan kekuasaan 
oleh aparat penyelenggara negara 
ataupun pribadi-pribadi yang  
menduduki jabatan dalam lembaga-
lembaga negara yang bersangkutan 
dapat dicegah dan ditanggulangi. 

Eksistensi KPK menjadi faktor 
pendorong dalam rangka checks and 
balances, terwujudnya sistem 
administrasi negara yang baik khususnya 
dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi, serta birokrasi pemerintahan 
yang berkualitas. Namun demikian, 
eksistensi KPK harus dapat dikendalikan 
agar tidak menjurus ke arah terciptanya 
“kekuasaan” baru yang lebih dominan 
dari pada Kepolisian dan Kejaksaan RI 
yang merupakan lembaga permanen 
dalam penegakkan hukum. Korupsi 
merupakan permasalahan besar yang 
merusak keberhasilan pembangunan 
nasional. Korupsi adalah tingkah laku 

individu yang menggunakan wewenang 
dan jabatan guna meraih keuntungan 
pribadi, merugikan kepentingan umum 
dan negara secara spesifik. Korupsi 
menyebabkan ekonomi menjadi labil, 
politik yang tidak sehat, dan 
kemerosotan moral bangsa yang terus 
menerus merosot. Didasari oleh 
keinginan bersama untuk memerangi 
korupsi, maka sangat bijak jika 
kesempatan pertama saat ini untuk 
pemberantasan korupsi diberikan 
kepada KPK tanpa meninggalkan 
keberadaan Kepolisian dan Kejaksaan RI 
sebagai sparing partner dalam bahu-
membahu memberantas korupsi di 
Indonesia.  

Korupsi yang masih tetap eksis 
sampai saat ini adalah salah satu faktor 
yang mempersulit dicapainya good 
governance. Tata kelola lembaga 
penegak hukum tindak pidana korupsi di 
Indonesia oleh KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI dilakukan sebagaimana 
dalam tata kepemerintahan yang baik, 
yang  dibangun dengan dasar 
pengelolaan pengaturan lembaga yang 
dapat dipertanggungjawabkan kepada 
publik. Partisipasi masyarakat, supremasi 
hukum, dan transparansi merupakan 
bagian-bagian penting yang mendorong 
kepemerintahan yang baik di Indonesia 
dapat dicapai. Sehingga dalam 
membangun tata kelola lembaga 
penegak hukum tindak pidana korupsi 
yang efektif, efisien dan sinergis untuk 
saat ini adalah mengedepankan dan 
menguatkan peran KPK tanpa 
meninggalkan keberadaan Kepolisian 
dan Kejaksaan. Dengan catatan bahwa 
Kepolisian dan Kejaksaan RI dapat 
membantu penanganan dugaan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK 
dalam bidang penyelidikan dan 
penyidikan.  Semua itu didasarkan 
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kepada keinginan besar bangsa 
Indonesia dalam memberantas korupsi. 

 
2. Penyebab Permasalahan konflik 

kewenangan antara KPK, 
Kepolisian dan Kejaksaan RI dalam 
menangani kasus/permasalahan 
dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi  di Indonesia. 
Sejak dibentukya KPK, telah banyak 

kasus-kasus yang diselesaikan secara 
sinergis oleh KPK, Kepolisian dan 
Kejaksaan RI. Namun demikian masih 
terdapat kasus-kasus yang menjadi 
permasalahan kewenangan sehingga 
menjadikan ketidakharmonisan/kasus 
tumpang tindih pelaksanaan tugas dan 
kewenangan antara KPK dengan 
Kepolisian dan Kejaksaan RI. 
Permasalahan tersebut timbul diawali 
oleh adanya kasus-kasus korupsi yang 
pelakunya adalah para pejabat 
Kejaksaan dan Kejaksaan RI atau 
kelompoknya. Berbagai celah dalam 
undang-undang maupun peraturan 
lainnya dicari untuk menghindari jerat 
hukum bagi pelaku korupsi. 

 Kasus yang menjadi permasalahan  
sebagai indikasi yang mencerminkan 
ketidakharmonisan lembaga penegak 
hukum pemberantasan tindak pidana 
korupsi yang pernah muncul sejak KPK 
dibentuk, meliputi kasus-kasus sebagai 
berikut : 
1. Kasus Tahun 2006 : 

Kasus Korupsi Kepala Bareskrim 
POLRI (Komjen Suyitno Ladung) saat 
penyidikan kasus pembobolan Bank 
BNI oleh Group Perusahaan 
Gramarindo, 

2. Kasus Tahun Tahun 2009 : 
a. Kasus Korupsi Kepala Bareskrim 

POLRI (Komjen Susno Duadji),  
menerima suap untuk 
memperlancar kasus PT. Salwah 
Arwana Lestari dan 

pemotongan dana pengamanan 
Pemilihan Gubernur Jawa Barat.  

b. Sebelum kasus tersebut, 
beredar  rumor penyadapan 
terhadap Susno Duadji terkait 
pencairan dana dari Bank 
Century, yang kemudian 
memunculkan istilah “Cicak vs. 
Buaya” oleh Susno Duadji dalam 
wawancara dengan Majalah 
Tempo, Cicak diartikan KPK 
sedangkan Buaya diartikan 
POLRI.  

c. Penetapan Chandra dan Bibit 
sebagai Tersangka oleh 
Kepolisian pada tanggal 15 
September 2009 dengan 
sangkaan pemerasan dan 
penyalahgunaan wewenang 
jabatan;  

3. Kasus Tahun 2012 : 
Kasus Korupsi Gubernur Akademi 
Kepolisian Republik Indonesia (Irjen 
Joko Susilo) dalam pengadaan 
simulator berkendaraan untuk ujian 
surat ijin mengemudi di Korlantas 
Polri pada Tahun 2011.  

4. Kasus Tahun 2015, sebagai ujian 
terberat KPK yaitu : 
a. Ditetapkannya Budi Gunawan 

(Calon KAPOLRI) sebagai 
tersangka oleh KPK pada Tanggal 
12 Januari 2015 dengan dugaan 
kepemilikan rekening tak wajar 
dan penerimaan gratifikasi..  

b. Berbagai peristiwa  terjadi 
setelah KPK menetapkan 
Komisaris Jenderal Budi 
Gunawan sebagai tersangka 
antara lain : 
1) Ditetapkannya Bambang 

Widjoyanto (Wakil Ketua KPK) 
sebagai tersangka oleh POLRI 
pada Tanggal 23 Januari 2015 
dengan sangkaan 
mengarahkan saksi Ratna 
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Mutiara memberikan 
keterangan palsu dalam 
sidang Kasus Pilkada 
Kotawaringin Barat di 
Mahkamah Konstitusi Tahun 
2010.  

2) Ketua KPK, Abraham Samad 
ditetapkan sebagai tersangka 
kasus tindak pidana 
pemalsuan Administrasi 
Kependudukan.  

3) Sebanyak 21 penyidik KPK 
kemungkinan terancam 
menjadi tersangka karena 
kepolisian menduga ijin 
kepemilikan senjata api yang 
mereka miliki sudah 
kadaluwarsa. 

4) Salah satu penyidik terancam 
ditetapkan sebagai tersangka 
yaitu Novel Baswedan. 

5) Menyusul kemudian akan 
segera ditetapkan sebagai 
tersangka Wakil Ketua KPK 
Adnan Pandu Praja dan 
Zulkarnaen. 

 
Selain dengan Kepolisian, kasus lain 

yang sempat menjadi konflik 
kewenangan antara KPK dengan 
Kejaksaan pada saat Kejaksaan 
menangani Kasus BLBI yang diketuai oleh 
Jaksa Urip Tri Gunawan. Jaksa Urip 
ditangkap tangan KPK karena menerima 
suap 660.000 dollar AS dari kerabat bos 
Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) 
Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani, dan 
memeras mantan Ketua Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 
Glenn Jusuf. 

Hasil kajian Tim Rancangan Naskah 
Akademik Rancangan Undang-Undang 
tentang Organisasi Penegakkan Hukum 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Tahun 2010 menemukan  

bahwa permasalahan penegakkan 
hukum dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia antara lain  : 
1) Sengketa atau ketidakjelasan 

kewenangan antar institusi penegak 
hukum dalam menangani suatu 
perkara tindak pidana korupsi. 

2) Kelembagaan 
3) Sumber daya manusia yang 

terbatas, kurang profesional dan 
mental yang buruk. 

4) Hubungan kerja yang masih 
berorientasi pada kepentingan 
masing-masing. 

5) Pendanaan/ pembiayaan yang 
diskriminatif. 

6) Pegawasan yang lemah, tidak 
efektif, tidak komprehensif dan 
tidak memadai. 

7) Belum efektifnya koordinasi di 
antara penegak hukum yang 
sebenarnya sudah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku pada masing-masing 
penegak hukum. 

8) Kesamaan persepsi tentang 
peraturan perundang-undangan 
dan tujuan  pemberantasan korupsi 
yang belum tercapai  di antara 
sesama penegak hukum. 

 
3. Dasar Kewenangan KPK, Kepolisian  

dan Kejaksaan RI dalam 
Penegakkan Hukum 
Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia. 

a. Dasar Kewenangan KPK dalam 
Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia 
Kehadiran lembaga negara baru di 

Indonesia menjamur pasca perubahan 
UUD 1945. Berbagai lembaga negara  
tersebut tidak dibentuk dengan dasar 
hukum yang seragam. Beberapa di 
antaranya berdiri atas amanat UUD 
1945, namun ada pula yang memperoleh 
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kewenangan berdasarkan undang-
undang ataupun keputusan presiden.  

KPK dalam melaksanakan tugasnya 
mempunyai kejelasan yaitu jaksanya 
adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan 
Agung, hakimnya diangkat oleh 
Mahkamah Agung, bahkan kasasinya 
juga ke Mahkamah Agung. KPK dan 
lembaga lain dalam proses peradilan itu 
terajut dalam hubungan umum dan 
khusus. (Moh. Mahfud MD 1997: 197).  

Menurut Adiwinata  (1977 : 63), ada 
tiga prinsip yang dapat dipergunakan 
untuk menjelaskan soal eksistensi KPK. 
Pertama, dalil yang berbunyi salus populi 
supreme lex, yang berarti keselamatan 
rakyat (bangsa dan negara) adalah 
hukum yang tertinggi. Jika keselamatan 
rakyat, bangsa, dan negara sudah 
terancam karena keadaan yang luar 
biasa maka tindakan apapun yang 
sifatnya darurat atau khusus dapat 
dilakukan untuk menyelamatkannya. 
Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang 
sebagai keadaan darurat untuk 
menyelesaikan korupsi yang sudah luar 
biasa. Kedua, di dalam hukum dikenal 
adanya hukum yang bersifat umum (lex 
generalis) dan yang bersifat khusus (lex 
spescialis). Dalam hukum dikenal asas lex 
specialis derogate legi generali, yang 
artinya undang-undang istimewa/khusus 
didahulukan berlakunya daripada 
undang-undang yang umum. Keumuman 
dan kekhususan itu dapat ditentukan 
oleh pembuat UU sesuai dengan 
kebutuhan, kecuali UUD jelas-jelas 
menentukan sendiri mana yang umum 
dan mana yang khusus. Dalam konteks 
ini, KPK merupakan hukum khusus yang 
kewenangannya diberikan oleh UU 
selain kewenangan-kewenangan umum 
yang diberikan kepada Kejaksaan dan 
Kepolisian. Ketiga, pembuat UU (badan 
legislatif) dapat mengatur lagi lanjutan 
sistem ketatanegaraan yang tidak atau 

belum dimuat di dalam UUD sejauh tidak 
melanggar asas-asas dan restriksi yang 
jelas-jelas dimuat di dalam UUD itu 
sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang 
bahwa kehadiran KPK merupakan 
perwujudan dari hak legislasi DPR dan 
pemerintah setelah melihat kenyataan 
yang menuntut perlunya itu.  

Sulit menerima argumen bahwa 
keberadaan KPK yang di luar kekuasaan 
kehakiman dianggap mengacaukan 
sistem ketatanegaraan, mengingat 
selama ini Kejaksaan dan Kepolisian pun 
berada di luar kekuasaan kehakiman. 
Oleh karena UU telah mengatur hal yang 
tak dilarang atau disuruh tersebut maka 
keberadaan KPK sama sekali tak 
menimbulkan persoalan dalam sistem 
ketatanegaraan. Tentang persoalan 
menimbulkan abuse of power, justru hal 
itu tidak relevan jika dikaitkan dengan 
keberadaan KPK, sebab abuse of power 
itu bisa terjadi di mana saja. KPK justru 
dihadirkan untuk melawan abuse of 
power yang sudah terlanjur kronis. 
Dengan demikian, KPK akan mengambil 
alih fungsi dan tugas Kejaksaan untuk 
melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan perkara-perkara 
korupsi, sehingga akan terjadi 
perubahan besar dan mendasar dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi, 
yang juga berarti perubahan di dalam 
hukum acara pidana, khususnya 
mengenai kasus-kasus korupsi. KPK juga 
tidak mengambil alih kewenangan 
lembaga lain, melainkan diberi atau 
mendapat kewenangan dari pembuat 
UU sebagai bagian dari upaya 
melaksanakan perintah UUD 1945 di 
bidang penegakkan hukum, peradilan, 
dan kekuasaan kehakiman. (Darwan 
Prinst 2002 : 125 ). 

Dari cakupan pengertian ini, maka 
kehadiran KPK adalah konstitusional 
karena bersumber dari salah satu 
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dokumen tersebar sebagai bagian dari 
konstitusi yang sama sekali tidak 
bertentangan dengan dokumen 
khususnya. (Moh. Mahfud MD, 1997 : 
197-198). KPK dibentuk sebagai lembaga 
negara bantu karena adanya isu 
insidentil menyangkut korupsi di 
Indonesia pasca era Orde Baru. KPK 
merupakan aplikasi bentuk politik 
hukum yang diberikan kewenangan oleh 
UUD 1945 kepada badan legislatif 
sebagai pembuat UU. Pasal 43 UU No 31 
Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo 
UU No 30 tahun 2002 menyebutkan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 
adalah lembaga Negara yang dibentuk 
melalui undang-undang dan 
menjalankan tugas berdasarkan 
kewenangan yang melekat secara 
independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun. 

Sebelum membahas mengenai 
kewenangan KPK, maka perlu diketahui 
asas-asas yang terdapat dalam UU 
Nomor 30 tahun 2002. Menurut Pasal 5 
UU No 30 tahun 2002, asas-asas yang 
dimaksud adalah: 
1) Kepastian hukum, yaitu asas dalam 

negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan 
dalam setiap kebijakan menjalankan 
tugas dan wewenang Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 

2) Keterbukaan, yaitu asas yang 
membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur dan 
tidak diskriminatif tentang kinerja 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya; 

3) Akuntabilitas, yaitu asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir Komisi 
Pemberantasan Korupsi harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi 
negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

4) Kepentingan, yaitu adalah asas yang 
mendahulukan kesejahteraan 
dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif dan selektif; 

5) Proporsionalitas, yaitu asas yang 
mengutamakan keseimbangan 
antara tugas, wewenang, tanggung 
jawab dan kewajiban Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

 
Dalam rangka menjalankan tugas 

dan kewenangannya, KPK harus 
senantiasa berpedoman pada asas-asas 
tersebut. Hal ini dikarenakan asas-asas 
tersebut menjiwai setiap pelaksanaan 
tugas dan kewenangan KPK. 

Tugas Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 
2002 meliputi : 
1) Koordinasi dengan instansi yang 

berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi; 

2) Supervisi terhadap instansi yang 
berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi; 

3) Melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi; 

4) Melakukan tindakan-tindakan 
pencegahan tindak pidana korupsi; 

5) Melakukan monitor terhadap 
pelanggaran pemerintahan negara. 

 
Selain itu, KPK bertugas 

menetapkan status kepemilikan 
gratifikasi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 17 ayat (1) dengan Keputusan 
Pimpinan KPK (Pasal 17 ayat (3) UU KPK); 
Menyerahkan gratifikasi yang menjadi 
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milik negara kepada menteri Keuangan 
(Pasal 17 ayat (6) UU KPK); membentuk 
panitia seleksi untuk memilih Tim 
Penasihat KPK (Pasal 22 ayat (2) UU 
KPK); membuat keputusan mengenai 
syarat dan tata cara pengangkatan 
pegawai KPK (Pasal 24 ayat (3) UU KPK); 

KPK juga bertugas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 25 UU KPK, yaitu 
antara lain: 
1) Menetapkan kebijakan dan tata 

cara organisasi mengenai 
pelaksanaan tugas dan wewenang 
KPK; 

2) Mengangkat dan memberhentikan 
Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, 
Kepala Subbidang, dan pegawai 
yang bertugas pada KPK; 

3) Menentukan kriteria penanganan 
tindak pidana korupsi. 

 
Berdasarkan tugas-tugas seperti 

yang telah disebutkan, maka dapat 
diketahui bahwa tugas KPK tidak hanya 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi, KPK 
juga bertugas melakukan koordinasi dan 
supervisi dengan instansi lain (huruf a 
dan b) dan melakukan tindakan-tindakan 
pencegahan (huruf d) serta melakukan 
monitoring terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan (huruf e). 

Wewenang KPK yang paling utama 
adalah melakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan terhadap 
tindak pidana korupsi. Pada dasarnya 
kewenangan-kewenangan tersebut 
merujuk pada ketentuan yang diatur 
dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, kecuali ditentukan lain menurut 
UU No 30 Tahun 2002. 

Tugas dan kewenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam bidang 
penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi dalam 

UU No 30 Tahun 2002 adalah sebagai 
berikut: 
1) Melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi 
(Pasal 6 huruf c UU KPK); 

2) Berwenang melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi 
yang: 
a) Melibatkan aparat penegak 

hukum, penyelenggara negara, 
dan orang lain yang ada 
kaitannya dengan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum 
atau penyelenggara negara; 

b) Mendapat perhatian yang 
meresahkan masyarakat, 
dan/atau; 

c) Menyangkut kerugian negara 
paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah); 

 
Ketiga syarat tersebut merupakan 

syarat yang bersifat alternatif, bukan 
limitatif ataupun kumulatif.  

Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan, KPK berwenang: 
1) Melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan. 
2) Memerintahkan kepada instansi 

yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 

3) Meminta keterangan kepada bank 
atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa yang 
sedang diperiksa; 

4) Memerintahkan kepada bank atau 
lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga 
hasil korupsi milik tersangka, 
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terdakwa, atau pihak lain yang 
terkait; 

5) Memerintahkan kepada pimpinan 
atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara 
tersangka dari jabatannya; 

6) Meminta data kekayaan dan data 
perpajakan tersangka, atau 
terdakwa kepada instansi yang 
terkait; 

7) Menghentikan sementara suatu 
transaksi perdagangan, dan 
perjanjian lainnya atau pencabutan 
sementara perijinan, lisensi serta 
konsesi yang dilakukan atau dimiliki 
tersangka atau terdakwa yang 
diduga berdasarkan bukti awal yang 
cukup ada hubungannya dengan 
tindak pidana korupsi yang 
diperiksa; 

8) Meminta bantuan Interpol 
Indonesia atau instansi penegak 
hukum negara lain untuk melakukan 
pencarian, penangkapan, dan 
penyitaan barang bukti ke luar 
negeri; 

9) Meminta bantuan Kepolisian dan 
Instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan dalam perkara tindak 
pidana korupsi yang sedang 
ditangani. 

 
Dengan demikian, KPK adalah salah 

satu lembaga negara baru yang dibentuk 
dengan semangat reformasi hukum 
dalam penegakkan tindak pidana 
korupsi, yang dibentuk melalui Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. KPK merupakan suatu komisi 
khusus yang dasar pendiriannya diatur 
dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih 

dalam diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

KPK adalah lembaga negara yang 
dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak 
lain adalah meningkatkan daya guna dan 
hasil guna terhadap upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
KPK berwenang menindak siapa pun 
yang dipersangkakan melakukan tindak 
Pidana Korupsi. Secara tegas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
KPK menyatakan, KPK dalam melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tunduk kepada hukum acara 
yang berlaku.  

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, maka KPK : 
1) Dapat menyusun jaringan kerja 

(networking) yang kuat dan 
memperlakukan konstitusi yang 
telah ada sebagai ”counterpartner” 
yang kondusif sehingga 
pemberantasan korupsi dapat 
dilaksanakan secara efisien dan 
efektif. 

2) Tidak memonopoli tugas dan 
wewenang penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan. 

3) Berfungsi sebagai pemicu dan 
pemberdayaan institusi yang telah 
ada dalam pemberantasan korupsi 
(trigger mechanism). 

4) Berfungsi untuk melakukan 
supervisi dan memantau institusi 
yang telah ada, dan dalam keadaan 
tertentu dapat mengambil alih 
tugas dan wewenang penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang 
dilaksanakan oleh Kepolisian 
dan/atau kejaksaan. 

 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 76 

 
b. Dasar Kewenangan Kepolisian RI 

dalam Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia 
Dalam banyak literatur peran dan 

fungsi Kepolisian hampir disejajarkan, 
sebagai Law and Order. Suatu teori yang 
menjelaskan bahwa polisi sebagai abdi 
negara memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, antara lain menjaga (to 
prevent) atau melindungi (to protect), 
melayani (to serve) dan menerapkan 
hukum (to enforce rule of law) dalam 
segala aspek agar kelangsungan hidup 
warga masyarakat dapat berjalan 
dengan tertib, aman dan sejahtera.  

Kepolisian RI dibentuk sebagai 
amanat UUD 1945. Dasar kewenanganya 
diatur oleh UU RI Nomor 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (1) UU RI 
Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia disebutkan 
bahwa Kepolisian adalah segala hal-
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan. Sedangkan 
dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 2 
tahun 2002 tersebut disebutkan bahwa 
kedudukan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berada di bawah Presiden. 

Tugas Kepolisian RI menurut  Pasal 
14 UU No 2 Tahun 2002 adalah : 
1) Melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan Hukum Acara 
Pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya; 

2) Menyelenggarakan identifikasi 
Kepolisian, kedokteran Kepolisian, 
dan laboratorium forensik serta 
psikologi Kepolisian untuk 
kepentingan tugas Kepolisian; 

3) Memelihara ketertiban dan 
menjamin keamanan umum; 

4) Memelihara keselamatan jiwa raga, 
harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan 
ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan 
perlindungan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia; 

5) Menyelenggarakan segala kegiatan 
dalam rangka membina keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu 
lintas di jalan; 

6) Melindungi dan melayani 
kepentingan warga massyarakat 
untuk sementara, sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau 
pihak yang berwenang; 

7) Membina ketaatan diri warga 
masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan; 

8) Turut serta dalam pembinaan 
hukum nasional dan pembinaan 
kesadaran hukum masyarakat; 

9) Melakukan koordinasi, pengawasan, 
dan pembinaan teknis terhadap 
alat-alat Kepolisian khusus, penyidik 
pegawai negeri sipil, dan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa yang 
memiliki kewenangan Kepolisian 
terbatas; 

10) Melakukan pengawasan terhadap 
orang asing yang berada di wilayah 
Indonesia dengan koordinasi terkait 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

11) Mewakili pemerintah Republik 
Indonesia dalam organisasi 
Kepolisian Internasional. 

 
Dalam rangka pelaksanaan tugas 

tersebut, maka berdasarkan pasal 15 UU 
No 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara umum 
berwenang: 
1) Menerima laporan dan pengaduan; 
2) Melakukan tindakan pertama di 

tempat kejadian; 
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3) Mengambil sidik jari dan identitas 

lainnya serta memotret seseorang; 
4) Mencari keterangan dan barang 

bukti; 
5) Menyelenggarakan Pusat Informasi 

Kriminal Nasional; 
6) Membantu menyelesaikan 

perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban 
umum; 

7) Mencegah dan menanggulangi 
tumbuhnya penyakit masyarakat; 

8) Mengawasi aliran kepercayaan yang 
dapat menimbulkan perpecahan 
atau mengancam persatuan dan 
kesatuan bangsa; 

9) Memberikan bantuan pengamanan 
dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan 
instansi lain, serta kegiatan 
masyarakat; 

10) Melaksanakan pemeriksaan khusus 
sebagai bagian dari tindakan 
Kepolisian dalam rangka 
pencegahan; 

11) Menerima dan menyimpan barang 
temuan untuk sementara waktu; 

12) Mengeluarkan surat izin dan/atau 
surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan 
masyarakat; 

13) Mengeluarkan peraturan Kepolisian 
dalam lingkup kewenangan 
administratif Kepolisian yang 
mengikat warga masyarakat. 

 
Selain itu,  Pasal 16 UU No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian RI menyatakan 
bahwa Kepolisian RI berwenang untuk:  
1) Melakukan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 

2) Melarang setiap orang 
meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk 
kepentingan penyelidikan; 

3) Membawa dan menghadapkan 
orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 

4) Menyuruh berhenti orang yang 
dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 

5) Melakukan pemeriksaan dan 
penyitaan surat; 

6) Memanggil orang untuk didengar 
dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

7) Mendatangkan orang ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 

8) Mengadakan penghentian 
penyidikan; 

9) Menyerahkan berkas perkara 
kepada penuntut umum; 

10) Mengajukan permintaan secara 
langsung kepada pejabat imigrasi 
dalam keadaan mendesak untuk 
melaksanakan cegah dan tangkal 
terhadap orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 

11) Memberikan petunjuk dan bantuan 
penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima 
hasil penyidikan penyidik pegawai 
negeri sipil untuk diserahkan 
kepada penuntut umum; 

12) Mengadakan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggung jawab.  

 
Terkait dengan pejabat Kepolisian, 

Pasal 18 menyatakan, untuk kepentingan 
umum pejabat Kepolisian negara RI 
dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri (Ayat 1). 
Pelaksanaan ayat ini hanya dapat 
dilakukan dalam keadaan yang sangat 
perlu dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan, serta Kode Etik 
Profesi Kepolisian negara RI (Ayat 2). 
Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 19, 
dalam melaksanakan tugas dan 
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wewenangnya, pejabat Kepolisian 
senantiasa bertindak berdasarkan norma 
agama, kesopanan, kesusilaan, serta 
menjunjung tinggi hak asasi manusia 
(Ayat 1). 

Demikianlah antara lain cakupan 3 
macam tugas pokok dan fungsi 
Kepolisian RI yang dijabarkan lebih lanjut 
dalam 12 macam tugas dengan dibekali 
sebanyak 36 wewenang untuk 
melaksanakan semua tugas tersebut. 
Wewenang sebanyak itu masih juga 
diberi “kewenangan lain” (Pasal 15 Ayat 
2 butir k) yang masih dalam lingkup 
tugas Kepolisian. Dalam penjelasan 
masing-masing pasal dikatakan “Cukup 
jelas”. 

Selanjutnya terkait penegakkan 
hukum tindak pidana korupsi, dalam 
melaksanakan tugas penegak hukum, 
Kepolisian juga diberi wewenang untuk 
melakukan penyidikan terhadap suatu 
tindak pidana, sebagai unsur ketentuan 
dari Pasal 1 butir 10 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yaitu : 
“Penyidik adalah pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidikan”. 

Salah satu tugas Kepolisian adalah 
melakukan penyidikan dibidang tindak 
pidana korupsi yaitu masalah yang tidak 
luput suatu Negara yang sedang 
berkembang, termasuk Indonesia, di 
mana korupsi tersebut karena latar 
belakang politik, sosial ekonomi dan 
budaya. 

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Pasal 50 ayat (1) 
menyatakan: Dalam hal suatu tindak 
pidana korupsi terjadi dan komisi 
pemberantasan belum melakukan 
penyelidikan, sedangkan perkara 
tersebut telah dilakukan penyidikan oleh 

Kepolisian atau kejaksaan, instansi 
tersebut wajib memberitahukan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi paling 
lambat 14 hari kerja terhitung sejak 
tanggal dimulainya penyidikan. 

Oleh karena itu penyidik Kepolisian 
berwenang melakukan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana korupsi. 
Namun demikian, penyidik Kepolisian 
wajib memperhatikan ketentuan Pasal 
27 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana 
dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang berbunyi sebagai berikut : 
“Dalam hal ditemukannya tindak Pidana 
Korupsi yang sulit pembuktiannya, maka 
dibentuk tim gabungan dibawah 
koordinasi Jaksa Agung.” 

 
c. Dasar Kewenangan Kejaksaan RI 

dalam Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia 
Kejaksaan RI merupakan lembaga 

pemerintah yang dibentuk sebagai 
amanat UUD 1945. Kejaksaan RI saat ini 
melaksanakan kewenangannya 
didasarkan pada UU No 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Kejaksaan Republik Indonesia yang 
selanjutnya dalam Undang- Undang ini 
disebut kejaksaan adalah lembaga 
pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan 
serta kewenangan lain berdasarkan 
undang-undang.   

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2004  
disebutkan bahwa “Kekuasaan Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara merdeka”. Dalam 
penjelasan umum angka 1 UU RI Nomor 
16 Tahun 2004 tersebut dijelaskan 
bahwa Kejaksaan sebagai lembaga 
pemerintahan yang melaksanakan 
kekuasaan Negara di bidang penuntutan 
ditegaskan kekuasaan negara tersebut 
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dilaksanakan secara merdeka. Oleh 
karena itu, Kejaksaan dalam 
melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 
lainnya.  

Adapun pasal yang mengatur 
masalah kejaksaan adalah Pasal 25c, 
yaitu :  
(1) Kejaksaan merupakan lembaga 

negara yang mandiri dalam 
melaksanakan kekuasaan 
penuntutan dalam  perkara pidana.  

(2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung 
yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat (dengan 
mempertimbangkan pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat).  

(3) Susunan, kedudukan dan 
kewenangan lain kejaksaan diatur 
dengan undang-undang. 

 
Tugas dan wewenang kejaksaan 

sangat luas menjangkau area hukum 
pidana, perdata maupun tata usaha 
negara. Tugas dan wewenang kejaksaan 
pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan 
dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa 
Agung. Peran Jaksa Agung dalam 
kehidupan bernegara dan pemerintahan 
menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada 
saat ini dimana negara sedang dalam 
proses reformasi yang salah satu 
agendanya adalah terwujudnya 
supremasi hukum. Menurut Frans E. 
Likadja (1988 : 9), pada dasarnya telah 
ditetapkan berbagai kebijakan yang 
mendukung pelaksanaan prioritas 
pembangunan nasional dalam 
mewujudkan supremasi hukum dan 
pemerintahan yang baik. Program-
program tersebut adalah : (1). Program 
pembentukan peraturan perundang-
undangna; (2). Program pemberdayaan 

lembaga peradilan dan penegak hukum 
lainnya. 

Keberadaan kejaksaan di Indonesia, 
sepenuhnya didasarkan pada paradigma 
atau visi tentang jati diri dan 
lingkungannya sebagai aparatur negara 
yang menempati posisi sentral, upaya 
dan proses penegakkan hukum dalam 
rangka mewujudkan fungsi hukum dan 
supremasi hukum dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 
(Simorangkir, 2000 :142).  

Akuntabilitas kejaksaan RI adalah 
perwujudan kewajiban kejaksaan RI 
untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan dalam 
melaksanakan misi organisasi dalam 
upaya mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan secara periodik. Perlu 
diketahui bahwa pengertian 
akuntabilitas ini berbeda dengan 
pengertian akuntabilitas yang dimaksud 
dalam Pasal 3 angka (7) UU No. 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggara Negara 
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang-
undang ini, akuntabilitas tidak dilakukan 
secara periodik tetapi hanya pada saat 
penyelenggara negara tersebut berakhir 
jabatannya.  

Kejaksaan adalah lembaga yang 
independen atau mandiri dari lembaga 
penegak hukum lain maupun lembaga 
pemerintahan dan lembaga politik. 
Kemandirian kejaksaan secara lembaga 
bukan berarti melepaskan independensi 
kejaksaan dengan lembaga lain, 
melainkan lepas dari segala bentuk 
intervensi. Dalam hal ini kemandirian 
secara institusional adalah kemandirian 
secara eksternal, yang memiliki dampak 
kemandirian secara personal terhadap 
aparatur kejaksaan dalam menjalankan 
fungsi penuntutannya.  
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Pengaturan mengenai tugas dan 

wewenang kejaksaan RI secara normatif 
dapat dilihat bahwa dalam beberapa 
ketentuan undang-undang mengenai 
kejaksaan seperti yang ditegaskan dalam 
Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004, yaitu :  
1) 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. 

2) Di bidang perdata dan tata usaha 
negara, kejaksaan dengan kuasa 
khusus dapat bertindak di dalam 
maupun di luar pengadilan untuk dan 
atas nama negara atau pemerintah. 

3) Dalam bidang ketertiban dan 
ketentraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan :  
a) Peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat. 
b) Pengamanan kebijakan 

penegakkan hukum. 
c) Pengamanan peredaran barang 

cetakan. 
d) Pengawasan aliran kepercayaan 

yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara. 

e) Pencegahan penyalahgunaan 
dan/atau penodaan agama. 

f) Penelitian dan pengembangan 
hukum serta statistik kriminal. 
 

Pasal 32 undang-undang tersebut 
menetapkan bahwa di samping tugas 
dan wewenang yang tersebut dalam 
undang-undang ini, kejaksaan dapat 
diserahi tugas dan wewenang lain 
berdasarkan undang-undang. 
Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa 
dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, kejaksaan membina kerja 
sama dengan badan penegak hukum dan 
keadilan serta badan negara atau 
instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 
menetapkan bahwa kejaksaan dapat 
memberikan pertimbangan dalam 
bidang hukum kepada instansi 
pemerintah lainnya.  

Di samping tugas dan wewenang 
kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung 
memiliki tugas dan wewenang yang 
diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 
2004, yaitu :  
1) Menetapkan serta mengendalikan 

kebijakan penegakkan hukum dan 
keadilan dalam ruang lingkup tugas 
dan wewenang kejaksaan. 

2) Mengaktifkan proses penegakkan 
hukum yang diberikan oleh undang-
undang. 

3) Mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum. 

4) Mengajukan kasasi demi 
kepentingan umum kepada 
mahkamah agung dalam perkara 
pidana, perdata dan tata usaha 
negara. 

5) Dapat mengajukan pertimbangan 
teknis hukum kepada mahkamah 
agung dalam pemeriksaan kasasi 
pidana. 

6) Mencegah atau menangkap orang 
tertentu untuk masuk atau keluar 
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wilayah kekuasaan negara RI karena 
keterlibatannya dalam perkara 
pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Jadi, kejaksaan RI dengan segala 

tugas dan wewenangnya, seyogyanya 
dapat mewujudkan hukum yang 
berkeadilan, karena tanpa adanya 
hukum yang berkeadilan, sulit 
diharapkan bahwa hukum dapat akan 
diterima dan dijadikan panutan. Tentu 
harus diingat bahwa melakukan 
pembaruan hukum dan aparatnya tidak 
dapat dilakukan dengan cepat, memang 
diperlukan cukup waktu, namun harus 
diupayakan agar pembaruan ini dapat 
dicapai dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya. 

 
E. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Pola Hubungan  Kewenangan KPK 

dengan Kepolisian dan Kejaksaan RI 
dalam Penegakkan Hukum 
Pemberantasan Korupsi di Indonesia 
merupakan pola hubungan fungsional 
yang bersifat horisontal/ sederajat 
dalam prinsip checks and balances. 

b. Penyebab Permasalahan konflik 
kewenangan antara KPK, Kepolisian 
dan Kejaksaan RI dalam menangani 
kasus/permasalahan dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi  
di Indonesia antara lain : 
1) Adanya ego kelembagaan, hal ini 

ditandai oleh hubungan kerja yang 
masih berorientasi pada 
kepentingan masing-masing. 

2) Sumber daya manusia yang 
terbatas, kurang profesional dan 
mental yang buruk. 

3) Pendanaan/ pembiayaan yang 
diskriminatif antar lembaga. 

4) Pegawasan yang lemah, tidak 
efektif, tidak komprehensif dan 
memadai. 

5) Kurangnya koordinasi antar 
lembaga penegak hukum padahal 
sudah diatur oleh peraturan 
perundang-undagan yang berlaku 
pada masing-masing penegak 
hukum. 

6) Harmonisasi, hal ini berkaitan 
dengan persepsi terhadap 
peraturan perundang-undangan 
dan tujuan dari pemberantasan 
korupsi yang masih tidak sama di 
antara sesama penegak hukum. 

c. Dasar Kewenangan KPK, Kepolisian 
dan Kejaksaan RI dalam penegakkan 
hukum pemberantasan korupsi di 
Indonesia adalah : 
1) KPK adalah salah satu lembaga 

negara baru yang dibentuk dengan 
semangat reformasi hukum dalam 
penegakkan tindak pidana korupsi, 
yang dibentuk melalui Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.  

2) Kepolisian RI dibentuk sebagai 
amanat UUD 1945. Dasar 
kewenanganya diatur oleh UU RI 
Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  

3) Kejaksaan RI merupakan lembaga 
pemerintah yang dibentuk sebagai 
amanat UUD 1945. Kejaksaan RI 
saat ini melaksanakan 
kewenangannya didasarkan pada 
UU No 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. 

  
2. Saran 

Berdasarkan pada uraian tersebut di 
atas, maka saran yang dapat 
dikemukakan dalam penelitian ini 
adalah: 
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a. Meskipun peraturan perundang-

undangan yang mengatur 
kewenangan ketiga lembaga hukum 
baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan RI 
telah ada, namun penyempurnaan 
perlu dilakukan supaya tidak terdapat 
celah yang dapat menimbulkan 
konflik kewenangan di antara 
ketiganya.  

b. Beberapa upaya penataan pola 
hubungan ketiga lembaga penegak 
hukum pemberantasan tindak pidana 
korupsi perlu dilakukan baik terhadap 
struktur, substansi maupun budaya 
hukum,  supaya tidak lagi ditemukan 
perkara-perkara yang membuat 
perselisihan antara lembaga penegak 
hukum  yang berujung pada upaya 
pelemahan fungsi ketiga lembaga 
tersebut. 
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