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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia membuat masyarakat 

semakin bingung. Hal ini terlihat dari kasus – kasus korupsi yang lama 

belum selesai sudah muncul kasus korupsi yang lainnya. Banyaknya kasus 

korupsi yang terjadi dibarengi dengan nama – nama koruptor baru yang 

menjadi tersangka, sehingga koruptor di Indonesia menjadi semakin banyak. 

Sikap pesimistis banyak ditampakkan oleh berbagai pihak jika 

dikaitkan dengan aksi pemberantasan korupsi, mulai dari ketidakyakinan 

masyarakat atas komitmen pemerintah sampai kepada kekecewaan atas 

beberapa putusan yang diambil pemerintah dalam penegakkan hukum 

terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.  

Hal ini tampak pada permasalahan tumpang tindih kewenangan 

yang berujung pada konflik kewenangan penanganan tindak pidana korupsi 

oleh penegak hukum, yaitu antara KPK dan POLRI. Konflik kewenangan 

antara KPK dan POLRI saat ini sedang terjadi, yaitu pada penyelesaian 

kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara terkait dugaan tindak 

pidana korupsi pengadaan alat simulator / simulasi kemudi mobil dan motor 

ujian kelayakan SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang terjadi di Korps Lalu 

Lintas Mabes Polri. Dugaan kasus korupsi ini melibatkan beberapa nama 

jendral dalam Kepolisian. 
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Dalam kasus ini, seperti yang diungkapkan Kepala Biro 

Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli 

Amar, bahwa dugaan korupsi ini negara mengalami kerugian jumlahnya di 

atas 180 miliar rupiah.
1
 Dalam kasus ini, KPK telah memulai melakukan 

penyelidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan barang 

bukti. Namun karena status POLRI sebagai aparatur penegak hukum yang 

juga mempunyai kewenangan menyidik kasus tindak pidana korupsi, 

POLRI merasa kasus ini adalah wewenang nya juga, maka dari itu POLRI 

bermaksud juga untuk melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh 

insitusinya sendiri. Hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dianalisis, 

karena keputusan POLRI untuk melakukan penyidikan atas kasus ini 

dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. 

Dalam kasus dugaan korupsi alat simulator SIM ini, melalui 

kewenangan yang dimiliki masing – masing, KPK dan POLRI saling 

berlomba untuk menyelesaikan kasus ini. Permasalahan ini dimulai ketika 

pada bulan Januari 2012 ketika KPK memulai penyelidikannya yang 

kemudian dilanjutkan dengan menaikkan status dari penyelidikan menjadi 

penyidikan pada tanggal 27 Juli 2012. Selanjutnya KPK menetapkan 4 

tersangka. Kasus ini menjadi menarik ketika POLRI dengan 

kewenangannya, melakukan penyidikan pada tanggal 1 Agustus 2012, 

tepatnya 5 (lima) hari setelah KPK menaikkan status atas kasus ini dari 

penyelidikan menjadi penyidikan dan POLRI pada hari itu juga menetapkan 

                                                           
1
 Jumpa pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2012) / TRIBUNNEWS.COM Sel, 31 

Jul 2012 
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lima tersangka dimana tiga tersangka yang ditetapkan POLRI sama dengan 

tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
2
 Permasalahan tumpang tindih 

kewenangan ini semakin menarik, karena KPK dan POLRI sama – sama 

ngotot ingin menyelesaikan kasus dugaan korupsi ini. 

Permasalahan tumpang tindih kewenangan ini terjadi karena 

langkah POLRI dalam menyelesaikan kasus korupsi simulator SIM ini 

adalah tidak tunduk dan menjalankan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya 

undang-undang tersebut dapat mengikat POLRI, akan tetapi yang menjadi 

masalah dan merupakan penyebab dari konflik kewenangan ini adalah 

POLRI tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan lebih 

menjalankan pada perundang-undangan lainnya yaitu Kitab Hukum Acara 

Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Atas dasar inilah POLRI bersikeras untuk menyelesaikan kasus 

dugaan korupsi alat simulator SIM di KORLANTAS POLRI. 

Melihat permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam kasus 

korupsi simulator SIM ini, pihak – pihak yang seharusnya bekerja sama 

                                                           
2
 http://m.tribunnews.com/2012/08/02/kpk-minta-polri-mengalah-dalam-kasus-simulator-sim 
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dalam menyelesaikan kasus korupsi dalam hal ini KPK dan POLRI justru 

saling mendahului, sehingga hasil yang dicapai dalam penyelesaiannya tidak 

optimal dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak 

terpenuhi, karena menurut asas ini diharapkan kepada seorang tersangka 

atau terdakwa, atas perkaranya dapat segera mendapatkan putusan 

pengadilan, sehingga diperoleh kepastian hukum, dengan prosedur yang 

tidak berbelit – belit dan biaya yang murah. 

Setelah melihat uraian singkat di atas hal yang membuat penulis 

tertarik adalah permasalahan mengenai konflik kewenangan penyidikan ini 

sedang terjadi dan belum ada penyelesaiannya karena KPK dan POLRI 

masih berlomba dan sama – sama ngotot ingin menyelesaikan kasus ini dan 

juga belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya mengenai hal ini. 

Untuk selanjutnya penulis ingin membahas dan menganalisa masalah ini 

secara normatif berdasarkan undang – undang, sehingga merupakan alasan 

tersendiri bagi penulis untuk membuat skripsi dengan judul “KONFLIK 

KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA POLRI DAN 

KPK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT 

SIMULATOR SIM DI KORLANTAS POLRI”  

Untuk memperjelas pemahaman dari judul yang telah penulis 

cantumkan diatas, berikut dibawah adalah definisi dari konsep-konsep yang 

akan penulis gunakan, yaitu : 
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1. Pengertian “konflik” diartikan sebagai situasi (keadaan) dimana dua 

atau lebih pihak – pihak memperjuangkan tujuan mereka masing – 

masing yang tidak dapat dipersatukan. Dalam pengertian lain, konflik 

adalah suatu kondisi di mana pihak yang satu menghendaki agar pihak 

yang lain berbuat atau tidak berbuat sesuai yang diinginkan, tetapi 

pihak lain menolak keinginan itu.
3
 

2. Pengertian kewenangan di jelaskan sebagai berikut: 

a. Hal berwenang, 

b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu
4
 

3. Penyidikan sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP 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. 

 

4. Pengertian tindak pidana korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Tindak Pidana Korupsi. 

5. Alat Simulator SIM adalah sebuah alat yang digunakan oleh institusi 

Kepolisian khususnya bagian lalu lintas. Dimana penggunaan alat itu 

ditujukan untuk keperluan pengujian terhadap pengguna kendaraan 

bermotor baik sepeda motor ataupun mobil, agar pengendara tersebut 

                                                           
3
 Joni Emirzon, S.H., M.Hum sebagaimana dikutip oleh Lalu Husni, S.H., M.Hum., dalam 

bukunya “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Luar Pengadilan, 

Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal 2 
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka,  hal 1272 
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mendapatkan surat ijin kelayakan mengemudi atau surat ijin 

mengemudi (SIM). 

Setelah mengetahui makna dari konsep dalam judul skripsi ini, 

penulis akan memberikan pengertian dari judul skripsi ini secara 

keseluruhan yaitu, dalam pengerjaan proyek simulator SIM di Korlantas 

POLRI terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah 

perwira di Kepolisian. Oleh karena ada dugaan korupsi tersebut maka oleh 

KPK dilakukanlah penyelidikan terhadap kasus ini yang kemudian 

ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang menjadi masalah dalam kasus ini 

adalah keikutsertaan POLRI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

dalam kasus ini sehingga dalam penyelesaian kasus ini terjadi konflik 

kewenangan diantara kedua lembaga penegak hukum ini. Demikian 

gambaran mengenai judul skripsi ini, sehingga harapan penulis adalah 

pembaca dapat memahami arah dan tujuan dari penulisan skripsi ini. 

 

B. Latar Belakang 

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang 

sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. 

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik 

dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi 

kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam 

seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak 

terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan 
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perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara 

pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai 

kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime). Karena metode penegakan hukum yang selama ini 

digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di 

masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara - 

cara luar biasa (extra-ordinary).  

Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan 

akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara 

tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang 

dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan – kelemahan dalam 

implementasinya.
5
  

Tepat apa yang diungkapkan oleh Lord Acton tentang hubungan 

antara “korupsi” dengan “kekuasaan” yakni : “power tends to corrupt, and 

absolute power corrupt absolutely”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk 

korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”
6
 

Uraian singkat di atas sesuai dengan apa yang sedang terjadi di 

Indonesia, yaitu kasus dugaan korupsi alat simulasi SIM yang terjadi di 

KORLANTAS POLRI. Sungguh ironis bahwa di tubuh POLRI bisa terjadi 

kasus korupsi, karena seharusnya POLRI tugas dan tanggung jawabnya 

adalah ikut dan turut serta dalam proses penegakan hukum di Indonesia. 

                                                           
5
 Romli Atmasasmita, 2004,Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, 

Bandung: Mandar Maju, hlm 1 
6
 Dr. Ermansjah Djaja, S.H, M.Si, Op. Cit. hlm 1 
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Dalam hal ini terjadi dugaan adanya suatu penyalahgunaan wewenang dan 

jabatan. 

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di KORLANTAS 

POLRI tersebut, masing-masing dari POLRI dan KPK telah melakukan 

penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing 

sehingga ketegangan antara KPK dan POLRI kembali terjadi. Dua lembaga 

penegak hukum itu saling mendahului untuk menyelesaikan  kasus dugaan 

korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM) senilai Rp 

190 miliar. Konflik ini muncul karena KPK dan POLRI memiliki wewenang 

menurut undang-undangnya masing-masing yang kemudian dijadikan acuan 

untuk menyelesaikan kasus ini dan POLRI merasa tidak terikat dengan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadinya 

benturan atau tumpang tindih (over lapping) kewenangan antar lembaga 

penegak hukum. Hal ini penting untuk segera diatasi agar upaya 

pemberantasan korupsi tidak menemui jalan buntu akibat terjadinya 

perebutan kewenangan penyidikan antar lembaga penegak hukum. 

Sebelum melanjutkan mengenai latar belakang masalah, perlu 

dijelaskan terlebih dahulu mengenai proses pemeriksaan perkara pidana. 

Perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 

KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
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guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan 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 (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Kemudian 

penyelidik sendiri adalah pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang 

oleh UU untuk melakukan penyelidikan (Pasal 4 butir 1 KUHAP). Penyidik 

adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan, yaitu 

diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP.
7
 

Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana dari 

sebuah peristiwa, sedangkan penyidikan adalah tahap setelah penyelidikan 

karena peristiwa tersebut sudah ditemukan unsur pidananya oleh karena itu 

perlu mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menemukan 

tersangkanya. 

Kembali lagi pada latar belakang masalah, saat ini tersangka kasus 

korupsi pengadaan simulator tersebut sudah ditetapkan, walaupun berbeda 

versi, baik oleh POLRI maupun oleh KPK. Oleh karena itu, kasus ini sudah 

masuk dalam tahap penyidikan. Terkait dengan kewenangan POLRI dalam 

menyelidik dan menyidik kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 14 

ayat (1) huruf g Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

                                                           
7
 M. Haryanto, S.H, M.Hum, Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 

Wacana, Salatiga, 2007 hlm 16-18 



10 
 

Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik 

semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan Undang - Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

Di sisi lain, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi 

diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Pasal 6 huruf c UU KPK yaitu melakukan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 

Dengan demikian, baik POLRI maupun KPK, berdasarkan Pasal 

14 ayat (1) huruf g Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pasal 6 huruf c Undang – Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta 

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keduanya memang 

memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana 

korupsi. 



11 
 

Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat 

mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian 

atau Kejaksaan yaitu pada Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang No. 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, 

pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur 

dalam Pasal 9 Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain kewenangan untuk 

mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan 

KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 50 Undang – 

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Dalam kasus ini KPK telah melakukan penyelidikan sejak bulan 

Januari 2012 lebih dahulu daripada POLRI yang baru memulai penyelidikan 

pada tanggal 21 Mei 2012. Adapun POLRI memulai melakukan 

penyelidikan setelah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh direktur PT ITI 

Sukotjo S. Bambang kepada Majalah Tempo yang kemudian dimuat di edisi 

23-29 April 2012 yang berjudul Simsalabim Simulator SIM. Pemberitaan 

ini membuat POLRI mengeluarkan hak jawab nya tertanggal 27 April 2012 

dan kemudian baru memulai penyelidikan. Untuk penetapan tersangka juga 

lebih dahulu dilakukan oleh KPK, yaitu tanggal 27 Juli 2012 KPK telah 

menetapkan tersangka salah satunya adalah Djoko Susilo sebagai tersangka, 

lima hari kemudian pada 1 Agustus 2012 POLRI baru menyatakan sudah 
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menangkap dan menahan para tersangka kasus korupsi pengadaan driving 

simulator tersebut.  

Kemudian, bila melihat kembali Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) 

Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya disebutkan bahwa bilamana KPK 

tengah melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan perkara tersebut 

juga tengah disidik Kepolisian dan Kejaksaan, maka Kepolisian dan 

Kejaksaan tak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap perkara 

tersebut, maka Kepolisian atau Kejaksaan seharusnya patuh pada undang-

undang, dengan menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada KPK 

Melihat permasalahan konflik kewenangan yang terjadi antara 

POLRI dan KPK ini, Presiden selaku pemimpin Negara pada akhirnya 

mencoba menengahi permasalahan ini dengan memberikan instruksi tentang 

siapa yang lebih berwenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus ini. 

Presiden memberikan pengarahan agar proses penyidikan harus dilakukan 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 

50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi dan wajib ditaati. Presiden memberikan instruksi bahwa proses 

penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi simulator SIM sesuai dengan 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi harus segera diserahkan kepada KPK dan POLRI 

wajib mentaati. 
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Permasalahan tentang kewenangan dalam menangani kasus 

dugaan korupsi alat simulasi SIM di KORLANTAS POLRI, memang sangat 

menarik sehingga dapat dikaji dan diteliti, karena ini merupakan masalah 

yang sedang berlangsung dan masih dalam perdebatan tentang siapa yang 

lebih berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu 

penulis ingin menganalisa secara lebih mendalam tentang latar belakang 

masalah di atas, dengan mengkaji undang – undang dan peraturan – 

peraturan yang berkaitan dengan masalah ini menggunakan metode – 

metode dan asas – asas yang sesuai. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan tentang kewenangan kasus dugaan korupsi 

pengadaan alat simulasi SIM di KORLANTAS POLRI saat ini masih 

berlangsung dan belum ada penyelesaiannya, karena masih terjadi 

perdebatan mengenai siapa yang lebih berwenang untuk menyelesaikan 

kasus ini. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi 

pembahasan masalah pada masalah konflik kewenangan ini dikaitkan 

dengan pasal - pasal dalam undang – undang dan peraturan – peraturan yang 

berkaitan dalam permasalahan kewenangan ini. 
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D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis merumuskan  masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang ada, KPK atau 

POLRI yang lebih berwenang dalam menyelesaikan kasus dugaan 

korupsi pengadaan alat simulator SIM di KORLANTAS POLRI ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui berdasarkan peraturan perundangan yang ada, 

siapakah yang lebih berwenang dalam menyelesaikan kasus dugaan 

korupsi pengadaan alat simulasi SIM di KORLANTAS POLRI. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi serta 

masukan untuk penelitian masalah-masalah baru dalam masalah 

kewenangan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 



15 
 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dan 

pengetahuan bagi yang sedang menangani kasus serupa, sehingga 

kedepannya berbagai pihak yang memerlukannya dapat digunakan 

untuk memperbaiki kinerja yang akan lebih teliti dan berhati-hati 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif (yuridis  normatif) adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
8
  

 

2. Metode Pendekatan 

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, di sini 

akan digunakan beberapa pendekatan. 

Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach). dan Pendekatan 

Asas Preferensi Hukum yaitu Lex specialis derogat legi generali. 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu 

pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan ini. 
9
 Sedangkan Pendekatan Asas 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. 
9
 Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, 

Jawa Timur, 2007, hlm. 300 
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Preferensi Hukum Lex specialis derogat legi generali adalah hukum 

yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Atau segala 

undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau 

mengesampingkan undang-undang yang umum 

 

3. Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder (secondary data). 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian 

dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau 

milik pribadi.
10

  

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
11

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
12

 

yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Kitab 

Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 

                                                           
10

 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 1995, hlm. 65. 
11

 Ibid. hlm. 13 
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52 
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Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer
13

 adalah 

bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (text books) yang 

ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum 

dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder,
14

 seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain . 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah dengan cara : 

1. Studi Kepustakaan 

                                                           
13

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12 
14

 Ibid. 
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder. Dalam studi kepustakaan ini dilakukan terhadap 

bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini peneliti 

memperoleh data kepustakaan dari buku-buku atau literatur 

mengenai penanggulangan korupsi, majalah, yang pada intinya 

mengenai pada permasalahan yang diteliti yaitu kewenangan 

antara polri dan kpk dalam menangani kasus dugaan korupsi alat 

simulator sim di KORLANTAS POLRI. 

5.  Satuan amatan dan analisis 

Satuan amatan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehakiman M.14-

PW.07.03/1983 

Sedangkan yang menjadi unit analisis adalah konflik 

kewenangan antar lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan POLRI 

dalam menangani kasus dugaan korupsi alat simulator sim di 

KORLANTAS POLRI. 
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H. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri terdiri dari Lembar Judul, 

Lembar Persetujuan, Lembar Pengujian, Motto dan Persembahan, 

Kata Pengantar, Daftar Tabel dan Daftar Isi. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bab I (satu) pendahuluan terdiri dari beberapa hal yang terkait, yaitu 

dimulai dengan alasan pemilihan judul, latar belakang penelitian, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II (dua) membahas tentang penelaahan pustaka yang meliputi 

teori-teori yang berkenaan dengan penelitian ini. 

  Bab III (tiga) menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

serta analisa-analisa peneliti yang telah diperolehnya. 

Bab IV (empat) penutup ini berisikan tentang kesimpulan keseluruhan 

bab dan saran dalam pemecahan masalah. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka. 

 


