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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, Penulis akan melakukan tinjauan pustaka yang kemudian 

akan digunakan untuk menganalisis hal yang berkaitan dengan konflik 

kewenangan penyidikan antara KPK dan POLRI dalam kasus korupsi simulator 

SIM di KORLANTAS POLRI dalam bab selanjutnya. Seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana pada latar belakang masalah 

menjelaskan tentang alasan - alasan mengapa permasalahan konflik kewenangan 

antara KPK dan POLRI menarik untuk diteliti dan pada rumusan masalah yang 

memaparkan bahwa Penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengapa bisa terjadi 

konflik kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada 

dan lembaga penegak hukum manakah yang lebih berwenang dalam 

menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi SIM di 

KORLANTAS POLRI, KPK atau POLRI. 

Pada awal bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana 

korupsi. Kemudian akan dijelaskan mengenai wewenang penyidikan tindak 

pidana korupsi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai prosedur penyidikan tindak 

pidana korupsi yang akan menjelaskan masing – masing tugas penyidikan antara 

POLRI, Kejaksaan, dan KPK. Setelah dijelaskan mengenai pengertian korupsi, 

wewenang penyidikan tindak pidana korupsi, prosedur penyidikan tindak pidana 

korupsi, maka yang terakhir akan dijelaskan mengenai pengaturan penyelesaian 



21 
 

konflik kewenangan itu sendiri, sehingga akan membantu penulis dalam 

menganalisa permasalahan ini. 

A. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae 

dalam Andi Hamzah: 

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau 

corruptus (Webster Student Dictionary; 1960) yang berarti 

kerusakan atau kebobrokan, yang selanjutnya disebutkan 

bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, 

suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa 

Latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris 

yaitu corruptive. Dapat atau patut diduga istilah korupsi 

berasal dari bahasa Belanda yaitu corruptie dan menjadi 

bahasa Indonesia yaitu korupsi.
1
 

 

Dalam Kamus Umum Belanda yang disusun oleh 

Wijowasito, corruptive yang juga disalin menjadi corruption  dalam 

bahasa Inggris mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.
2
 

Pengertian dari korupsi secara harafiah menurut John M. Echols dan 

Hassan Shaddily, berarti jahat atau busuk.
3
 Kemudian, arti korupsi 

yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia oleh 

                                                           
1
 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 4-6 
2
 Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1999, hal 128. 

3
 John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1977, hal 149 
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Poerwadarminta: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.
4
 

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang 

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan 

orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang 

langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut 

norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar 

atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis
5
 

 

Korupsi dalam Kamus Ilmiah populer mengandung 

pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan 

untuk kepentingan sendiri, pemalsuan.
6
 

Dalam hukum positif di Indonesia pengertian korupsi 

dijabarkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 B, dan 13., 14, 15, 16. Pasal-pasal ini 

juga meliputi jenis tindak pidana korupsi. Namun di sini penulis hanya 

menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 

(1) yang bunyinya: 

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 penjara dengan penjara 

                                                           
4
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit PN Balai Pustaka, 

1976, hal 524 
5
 IGM. Nurdjana, Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi 

dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi.. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,  2005,  

hal 7-8. 
6
 Partantanto.P.A., Al Barry, M.D, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya : Arkola, 1994, hal 375 
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seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Kemudian diatur juga dalam Pasal 3 yang bunyinya: 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). 

 

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan, adalah:
7
 

a. Tindakan melawan hukum; 

b. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, 

kelompok, dan golongan; 

c. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; 

d. Dilakukan oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun 

masyarakat 

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:
8
 

a. Perbuatan melawan hukum 

b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana 

                                                           
7
 Kurniawan,L,. Menyingkap Korupsi di daerah. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2003, hal 

15 
8
 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005, hal 

20 
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c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi 

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian 

e. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan) 

f. Penggelapan dalam jabatan 

g. Pemerasan dalam jabatan 

h. Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai 

negeri/penyelenggara negara) 

i. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara 

negara). 

 

2. Jenis - Jenis Korupsi 

Setelah mengetahui deskripsi tentang pengertian dan asal kata 

korupsi, penulis menambahkan dengan ungkapan yang dulu pernah 

penulis ungkapkan di Bab 1 dalam latar belakang masalah
9
 yang 

dikemukakan oleh Lord Acton sebagai berikut “Power tends to 

corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan 

cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang penuh cenderung untuk 

korupsi menggunakan kekuasaannya. 

Mengutip ungkapan Lord Acton tersebut sengaja Penulis 

lakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan bahwa di 

mana pun kekuasaan selalu sangat rentan terhadap tindak pidana 

korupsi. 

                                                           
9
 Lihat Bab I  hal 7 alinea pertama 
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Sesuai dengan pernyataan Lord Acton diatas maka definisi 

tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada 

disiplin ilmu yang dipergunakan
10

 sebagaimana dikemukakan oleh 

Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena 

adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun 

nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik – praktik yang dapat 

diterima oleh para anggota organisasi. 

b. Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud 

mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan 

dan regulasi tertentu. 

c. Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang 

dimaksud memperoleh keuntungan pribadi, melalui 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 

d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun 

discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan 

kelompok. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Suyatno, Kolusi, Korupsi, dan  Nepotisme, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005 hal 17 
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3. Pengaturan Hukum Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam sejumlah 

peraturan perundang-undangan berikut.
11

 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

e. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. 

f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 

Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (United Nations Convention 

Against Corruption, 2003). 

 

B. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Wewenang dan/atau Kewenangan 

Wewenang dalam kamus besar bahasa Indonesia 

didefinisikan sebagai :
12

 

                                                           
11

 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 16 
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a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan 

b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 

tanggung jawab kepada orang lain. 

c. Fungsi yang boleh dilaksanakan. 

Sedangkan kewenangan memiliki arti :
13

 

a. Hal berwenang, 

b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu 

Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara 

kewenangan dan wewenang: 

Bahwa “setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain 

dapat dinamakan kewenangan, sedangkan wewenang adalah 

kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, 

yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari 

masyarakat”.
14

 

 

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa 

digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun 

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. 

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh 

Undang-Undang. Karenanya, merupakan kekuasaan dari 

golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 

bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang 

bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian 

tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk 

memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
15

 

 

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua 

yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang 

personal yaitu wewenang yang bersumber  pada intelegensi, 

pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk 

memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan 

                                                                                                                                                               
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka,  hal 1272 
13

 Ibid, hal 1272 
14

 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 

91-92 
15

 Ibid, hal 92 
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wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada 

di atasnya.
16

 

 

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara 

yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.
17

 

a. Atribusi 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan 

dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang 

dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk 

pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau 

peraturan perundang-undangan. 

 

b. Pelimpahan wewenang 

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari 

wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu 

dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak 

sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk 

menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi 

yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara 

khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh 

melalui proses pelimpahan yang disebut:
18

 

a. Delegasi : 

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu 

dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi 

wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang 

diberikan wewenang. 

 

b. Mandat : 

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal 

antara atasan dan bawahan. 

                                                           
16

 http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html, Diah Restuning 

Maharani , Teori Kewenangan, Minggu, 18 Oktober 2009 
17

 Ibid 
18

 Ibid 
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Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang sah jika ditinjau 

dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori 

kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.
19

 

a. Kewenangan Atributif 

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari 

adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain 

untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau 

kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. 

Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri 

oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan 

dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung 

gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana 

tertera dalam peraturan dasarnya. 

 

b. Kewenangan Mandat 

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber 

dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan 

yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. 

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan 

bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap 

saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri 

wewenang yang dilimpahkan tersebut. 

 

c. Kewenangan delegatif 

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber 

dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain 

dengan dasar  peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan 

kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung 

jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan 

wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, 

si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan 

wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan 

berpegang pada azas contrarius actus.
20

 Oleh sebab itu, dalam 

kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan 

perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang 

menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa 

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

                                                           
19

 Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi pertama Cetakan kedua, Malang: 

Bayumedia Publishing, 2004, hal 77-79 
20

 Contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau 

pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga 

berwenang untuk membatalkannya. 
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pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat 

kewenangan delegatif. 

 

Sementara menurut Philipus M. Hadjon: 

“Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh 

dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu 

jabatan”.
21

 Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang 

delegasi dalam hal ada pemindahan / pengalihan suatu 

kewenangan yang ada, apabila kewenangan itu kurang 

sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan 

kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.
22

 

 

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa atribusi dan 

delegasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu badan itu berwenang atau tidak dalam 

memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. 

Mengenai mandat, Philipus menyatakan: 

“Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalih tanganan kewenangan. Di sini 

menyangkut janji- janji kerja intern antara penguasa dan 

pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai 

memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa”.
23

 

 

2. Pengertian Penyidikan 

Sebelum menjelaskan tentang pengertian penyidikan akan 

dijelaskan secara singkat mengenai penyelidikan terlebih dahulu. 

Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan 

                                                           
21

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ketujuh, Yogyakarta: 

Gadjah MadaUniversity Press, 2001, hal 130 
22

 Ibid 
23

 Ibid, hal 131 
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salah satu cara atau metode yang mendahului daripada fungsi 

penyidikan, sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir (5) KUHAP yaitu 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini. 

 

Setelah mengetahui maksud dan tujuan dari penyelidikan, 

selanjutnya akan dijelaskan tindakan berikutnya yaitu penyidikan. 

sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP 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. 

 

Disamping pengertian penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) 

KUHAP, Djoko Prakoso juga menjelaskan bahwa : 

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan, merupakan 

terjemahan dari istilah Belanda Osporing atau dalam bahasa 

Inggrisnya Investigation.
24

 Penyidik berasal dari kata sidik, 

yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan 

membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari 

bekas – bekas, dalam hal ini bekas – bekas kejahatan.bertolak 

dari kata terang dan bekas arti sidik itu, maka penyidikan 

artinya membuat terang kejahatan.
25

 

 

Jika ditinjau dari hukum acara sebelum Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan 

adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum  

                                                           
24

 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta:PT. Bina Aksara, 

1987 hal 5 
25

 R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politeia, 1996 hal 17 
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yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui 

olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.
26

 

Sedangkan pengertian aksi atau tindakan pertama di atas 

adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan  

dapat memberitahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan 

siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana 

tersebut, dimana tindakan – tindakan pertama tersebut diikuti oleh 

tindakan – tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya 

menjamin agar orang benar-benar terbukti telah melakukan suatu 

tindak pidana bisa dijatuhi hukuman pidana, dan selanjutnya benar-

benar menjalankan pidana yang dijatuhkan itu. Pengertian di atas tentu 

saja berbeda dengan pengertian penyidikan setelah berlakunya 

KUHAP. Sebagaimana ditegaskan  dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP  

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam 

undang-undang ini
27

 untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat atau menjadi terang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.
28

 

 

Sejak berlakunya KUHAP, dualisme dalam penggunaan 

istilah tersebut telah berakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa 

                                                           
26

 Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, 

Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987 hal 8 
27

 Dibaca : KUHAP 
28

 Anshorie Hasibuan S.H.,Hukum Acara Pidana,Bandung: Angkasa, 1990 hal 77 
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KUHAP telah berhasil mengadakan uniformitas istilah tersebut, yaitu 

dengan membakukan istilah penyidikan.
29

 

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat pengertian 

antara penyelidikan dan penyidikan di atas, tindakan penyelidikan 

penekanannya diletakkan pada tindakan  mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. 

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan 

mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang 

ditemukan dapat menjadi terang, agar dapat menemukan dan 

menentukan pelakunya. 

Antara penyelidikan dan penyidikan sebenarnya adalah dua 

tahap tindakan yang berwujud satu, jadi antara keduanya harus saling 

berkaitan agar dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa 

pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan 

sebagaiman dikemukakan oleh Yahya Harahap yaitu: 

a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari  

semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan 

wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik 

b. Wewenang penyelidik sangat terbatas, hanya meliputi 

penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu 

tindakan  yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam  

hal – hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah 

penyelidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5  ayat (1) 

huruf (b) seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 

penggeledahan dan penyitaan
30
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 Harun M Husein, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 

1991 hal 100 
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 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Sinar Grafika, 

2000. hal 109 
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Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran 

materiil. Oleh karena itu tugas dari  penyidikanpun adalah mencari 

kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut 

fakta sebenar – benarnya.
31

 Berarti kebenaran yang dicari adalah demi 

kebenaran itu sendiri, bukan untuk sesuatu kepentingan tertentu. 

Dalam mencari kebenaran tersebut, seorang penyidik pasti 

menggunakan wewenang yang diberikan berdasarkan kedudukan 

berdasarkan undang–undang. Maka dalam menjalankan kedudukan 

dan kewenangannya, seorang penyidik harus ingat akan kebenaran 

yang ingin dicapainya. 

 

3. Instansi Yang Berwenang Menyidik Tindak Pidana Korupsi 

a. Komisi Pemberantasan Korupsi 

Kewenangan KPK dalam menyidik tindak pidana 

korupsi berawal dari pembentukannya sebagai instansi yang 

berwenang memberantas tindak pidana korupsi yang diatur 

dalam hukum positif, yaitu: 

1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi 

Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme. 

Pasal 2 angka 6 huruf a, yaitu: 
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Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme adalah membentuk undang-undang 

beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu 

percepatan dan efektivitas pelaksanaan 

pemberantasan dan pencegahaan korupsi yang 

muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

 

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 43 ayat (1): 

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak 

undang-undang ini
32

 berlaku dibentuk Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 2: 

Dengan Undang-Undang ini
33

 dibentuk Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk 

selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 

Kemudian menurut Pasal 3 UU KPK, 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga 

negara yang dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun. 

 

Dalam Pasal 4 UU KPK, 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan 

tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 
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Tugas dan wewenang KPK diatur dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7 UU KPK, Pasal 6 berbunyi: 

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 

a) koordinasi dengan instansi yang berwenang 

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

b) supervisi terhadap instansi yang berwenang 

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 

d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak 

pidana korupsi; dan  

e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

 

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 7 UU KPK 

berbunyi: 

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi 

Pemberantasan Korupsi berwenang : 

a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan tindak pidana korupsi; 

b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

c) meminta informasi tentang kegiatan 

pemberantasan tindak pidana korupsi kepada 

instansi yang terkait; 

d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan 

dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 

e) meminta laporan instansi terkait mengenai 

pencegahan tindak pidana korupsi 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan 

melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana 

korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU KPK, sedangkan 
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mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan 

pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta 

keanggotaannya diatur dengan undang-undang. 

Terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi, KPK 

mempunyai kewenangan lebih dibandingkan dengan Kepolisian 

dan Kejaksaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 50 UU KPK, 

yang bunyinya: 

a) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi belum 

melakukan penyidikan, sedangkan perkara 

tersebut telah dilakukan penyidikan oleh 

Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut 

wajib memberitahukan kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

dimulainya penyidikan. 

b) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau 

Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus 

dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

c) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah 

mulai melakukan penyidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau 

Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan 

penyidikan. 

d) Dalam hal penyidikan dilakukan secara 

bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan 

yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan 

tersebut segera dihentikan. 

 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Tentang institusi Kepolisian Republik Indonesia, 

kewenangannya dalam menyidik tindak pidana korupsi 

bersumber dari Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2) Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang 

bunyinya : 

Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini di 

undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan 

ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian 

untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara 

pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang 

tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 

 

Melihat ketentuan di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 

284 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa : a. yang dimaksud 

dengan semua perkara adalah yang telah dilimpahkan ke 

pengadilan. b. yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara 

pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah 

ketentuan khusus acara pidana (ketentuan tentang penyidikan), 

sebagaimana tersebut antara lain pada Undang-undang tentang 

Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang-

undang Darurat No. 7 Tahun 1955), Undang-undang tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 

1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara 

pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan 

ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Dalam beberapa tindak pidana khusus, 

masih ada wewenang Jaksa melakukan penyidikan, oleh karena 

undang-undang tindak pidana khusus itu sendiri menyebut 

secara tegas tentang wewenang Jaksa melakukan penyidikan, 
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seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi. 

Meskipun demikian, adanya pengecualian tersebut di atas sama 

sekali bukan berati mengurangi keabsahan penerapan KUHAP 

sebagai hukum acara pidana bagi semua perkara tindak pidana, 

termasuk tindak pidana khusus sepanjang tindak pidana khusus 

tersebut tidak mengatur sendiri hukum acaranya secara 

keseluruhan. Juga sama sekali tidak mengurangi prinsip 

diferensiasi fungsional yang memberi wewenang tunggal kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang 

diberi wewenang penyidikan. 

Wewenang POLRI dalam melakukan penyidikan dan 

penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 

menegaskan bahwa POLRI memiliki kewenangan melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Ketentuan mengenai penyidik dan penyidikan 

menurut UU POLRI disesuaikan dengan hukum acara pidana 

dalam hal ini KUHAP.  

Kemudian, kewenangan dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga 

ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 
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Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak 

pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan 

menyelamatkan uang negara. 

2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka 

penegakan hukum. 

3) Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik 

Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan 

Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan 

hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara 

akibat tindak pidana korupsi. 

Setelah melihat ketentuan-ketentuan di atas, jadi dapat 

disimpulkan bahwa sebenarnya penyidik POLRI berhak 

melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. 

  

c. Kejaksaan Republik Indonesia 

Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana 

korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, Kejaksaan juga 

dapat bertindak sebagai lembaga penyidik. Ketentuan yang 
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mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang berbunyi: 

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini 

diundangkan, maka terhadap semua perkara 

diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan 

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan 

khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada 

undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan 

atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” 

 

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

beserta penjelasannya, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 tentantang Pelaksanaan KUHAP beserta 

penjelasannya, Kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak 

pidana korupsi. 

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi bagi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik 

pada perkara tindak pidana korupsi berasal dari Pasal 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berbunyi: 

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana 

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) 

KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat 

penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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Dengan adanya Pasal 284 ayat (2) KUHAP merupakan 

dasar lanjutan untuk memperkokoh kewenangan penyidikan 

yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana secara tegas 

dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir 3 Undang-Undang 

nomor 16 Tahun 2004, yang menyebutkan “Kewenangan 

Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu 

dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-

undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk 

melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 

tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi”. 

Kemudian dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi, Huruf Kesebelas butir 9 diinstruksikan kepada Jaksa 

Agung Republik Indonesia, sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku 

dan menyelamatkan uang negara. 
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2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 

Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum. 

3) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya 

penegakan hukum dan pengembalian kerugian kuangan 

negara akibat tindak pidana korupsi. 

Kewenangan Kejaksaan dalam menyidik juga 

ditegaskan kembali melalui Fatwa Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor KMA1102/1/2005 yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa “berdasarkan Pasal 30 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

tertentu berdasarkan undang-undang”. 

Mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan, 

Yahya Harahap berpendapat bahwa: 

Dengan berlakunya KUHAP pengganti HIR, fungsi dan 

wewenang jaksa sangat jauh sekali berkurang. Dalam 

KUHAP fungsi dan wewenang utama jaksa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 dan Pasal 13 

KUHAP, hanya terbatas : 

1) Melakukan penuntutan 

2) Melaksanakan penetapan hakim 
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3) Melaksanakan putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Oleh sebab itu kewenangan jaksa dalam hal 

penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penggeledahan, 

dan penyitaan telah dialihkan sepenuhnya kepada 

penyidik POLRI. Tetapi pengalihan sepenuhnya 

terdapat suatu pengecualian, dan pengecualian tersebut 

berasal dari KUHAP yaitu pasal 284 ayat (2). Dari 

pasal itu lahirlah kewenangan jaksa sebagai penyidik 

dalam ketentuan khusus acara pidana yang diatur dalam 

undang – undang tertentu. Kemudian yang dimaksud 

tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur 

di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

(KUHP).
34
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Keterangan : 

Penyidik KPK pada awalnya menemukan bukti permulaan 

bahwa telah diduga adanya tindak pidana korupsi yaitu : 

a. Mengetahui peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi 

b. Adanya laporan atau pengaduan 

c. Adanya penyerahan tertangkap tangan 

Kemudian dilakukan penyelidikan guna memperoleh data 

yang dapat dijadikan acuan, apakah peristiwa tersebut dapat disidik 

atau tidak dapat disidik. Jika dapat disidik maka penyidikan yang 

dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut 

umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai 

dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui 

mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal 

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. 

Setelah dimulainya penyidikan jika tidak cukup bukti atau 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, maka 

penyidikan wajib dihentikan dan penyidik melaporkannya kepada 

penuntut umum, tersangka dan keluarga tersangka atau biasa disebut 

dengan SP 3, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan.  Apabila 

pada waktu penyidik mulai melakukan penyidikan telah ditemukan 

cukup bukti maka penyidikan dapat dilanjutkan, dan penyidik dapat 

melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap harta benda 

tersangka tanpa seizin ketua Pengadilan Negeri setempat. 
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Pada waktu penyidikan dapat dilanjutkan, maka KPK berhak 

menentukan siapa yang berhak melakukan penyidikan. Jika KPK 

meminta kepada penyidik Kepolisian atau penyidik Kejaksaan yang 

melanjutkan penyidikan, maka kedua instansi tersebut wajib mentaati 

segala ketentuan yang diberikan oleh KPK yang tertuang dalam UU 

KPK. Dalam hal menjalankan penyidikan, penyidik Kepolisian atau 

penyidik Kejaksaan bekerja dibawah pengawasan KPK, jadi segala 

sesuatunya yang berhubungan dengan penyidikan wajib dilaporkan 

dan dikoordinasikan secara terus-menerus dengan KPK. 

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat 

berita acara dan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk segera 

ditindaklanjuti, dan kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum, 

kemudian dilakukan penyerahan berkas tahap I dan jika dalam berkas 

perkara ada kekurangan, maka Penuntut Umum mengembalikan 

kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penyidik 

menerima berkas perkara dari Penuntut Umum maka peyidik segera 

melengkapi dan kemudian dilakukan penyerahan berkas perkara tahap 

II. Apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak 

mengembalikan pada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai. 

Setelah penyerahan berkas perkara tahap II dan berkas perkara telah 

dinyatakan lengkap (P-21), maka penyidik akan menyerahkan 

tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. 
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2. Penyidik Kepolisian 
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pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 

diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan 

tindakan penyidikan yang diperlukan. 

 

Sesuai dengan pasal di atas maka prosedur awalnya adalah : 

a. Mengetahui peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana korupsi 

b. Adanya laporan atau pengaduan 

c. Adanya penyerahan tertangkap tangan 

penyelidikan 

 

Dugaan Tindak 

Pidana Korupsi 

Dapat disidik Tidak dapat disidik 

Dihentikan 
Dilanjutkan 

 

 Bukan Tindak Pidana 

Korupsi 

 Tidak Cukup Bukti 

 Dihentikan Demi 

Hukum 

KPK SPDP dilaporkan 

kepada Penuntut 

Umum 

Penyerahan Berkas Perkara 

Tahap I 

Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan 
Penyerahan Berkas Perkara 

Tahap II (P.21) 



48 
 

Kemudian dilakukan penyelidikan guna memperoleh data 

yang dapat dijadikan acuan, apakah peristiwa tersebut dapat disidik 

atau tidak dapat disidik. Jika dapat disidik maka penyidikan yang 

dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut 

umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai 

dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui 

mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal 

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. 

Prosedur penyidikan kasus korupsi yang di lakukan oleh 

Kepolisian akan sedikit berbeda jika kasus korupsi yang terjadi adalah 

merupakan kewenangan KPK, dimana menyangkut kerugian negara 

minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Maka Kepolisian 

wajib mentaati ketentuan dalam UU KPK. Karena dalam UU KPK, 

KPK berhak menentukan ketentuan selanjutnya sebelum atau setelah 

penyidikan dan KPK berhak menentukan siapa yang bisa melakukan 

penyidikan. 

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU KPK apabila 

KPK belum melakukan penyidikan dan Kepolisian sudah melakukan 

penyidikan, maka penyidik Kepolisian wajib memberitahukan kepada 

KPK paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dimulainya 

penyidikan oleh Kepolisian. Dalam hal KPK berpendapat bahwa 

perkara dapat diteruskan, maka menurut Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU 

KPK  secara garis besar adalah KPK dapat melimpahkan penyidikan 
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kepada Kepolisian dan jika perkara tersebut dilimpahkan kepada 

penyidik Kepolisian, penyidik Kepolisian wajib melaksanakan 

koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK 

dan segala kewenangan penyidik Kepolisian yang berkaitan dengan 

penyidikan tetap sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. 

Kemudian kembali lagi pada prosedur penyidikan pada 

Kepolisian, jika menurut penyidik tidak cukup bukti atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, maka penyidik 

wajib menghentikan penyidikan dan melaporkannya kepada Penuntut 

Umum, tersangka dan keluarga tersangka, namun apabila ditemukan 

cukup bukti maka penyidikan dapat dilanjutkan. 

Apabila penyidikan bisa dilanjutkan, penyidik dapat 

melakukan proses penahanan guna kepentingan penyidikan dan juga 

dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin dari Ketua 

Pengadilan Setempat. 

Setelah proses penyidikan dirasa cukup dan dianggap selesai, 

maka penyidik segera membuat berita acara dan kemudian diserahkan 

kepada Penuntut Umum, jika dalam berkas perkara ada kekurangan, 

maka Penuntut Umum mengembalikan kepada penyidik disertai 

petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara 

dari Penuntut Umum maka peyidik segera melengkapi. Apabila dalam 

waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan pada penyidik, 

maka penyidikan dianggap selesai. Apabila berkas perkara telah 
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dinyatakan lengkap (P-21), maka penyidik akan menyerahkan 

tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. 

 

3.  Penyidik Kejaksaan 
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Keterangan : 

Dalam melakukan penyidikin terhadap tindak pidana korupsi. 

Dugaan tindak pidana korupsi sebagai hasil dari penyelidikan yang 

dilakukan oleh bidang intelijen, diterima di bidang tindak pidana 

khusus dalam bentuk bundel berkas hasil pengumpulan data berupa 

Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang akan 

dijadikan sebagai alat bukti surat. Penyerahan bundel berkas perkara 

ini disertai dengan Berita Acara Penyerahan. 

Atas dasar penyerahan bundel berkas dugaan tindak pidana 

korupsi tersebut dibentuk tim penyidik. Pembentukan tim penyidik 

dilakukan dengan Surat Perintah Penyidikan (P-8) yang dikeluarkan 

oleh Direktur Penyidikan (Dir Dik) pada Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Khusus (Jampidsus), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) atau 

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), atau Kepala Kejaksaan 

Negeri (Kajari). Dalam Surat Perintah Penyidikan tercantum nama 

tersangka berikut identitas lengkap, uraian singkat dugaan tindak 

pidana korupsi dan susunan tim penyidik, seperti halnya dalam tahap 

penyelidikan. 

Apabila pada waktu penyidikan tidak ditemukan cukup bukti 

maka penyidik Kejaksaan segera menghentikan penyidikan dan 

memberitahukannya kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka dan 

keluarga tersangka. Apabila ditemukan cukup bukti maka penyidikan 

dapat dilanjutkan. Jika penyidikan dilanjutkan dan perkara tindak 
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pidana korupsi tersebut merupakan kewenangan KPK maka 

Kejaksaan wajib mentaati ketentuan dalam UU KPK. Karena dalam 

UU KPK, KPK berhak menentukan ketentuan selanjutnya sebelum 

atau setelah penyidikan dan KPK berhak menentukan siapa yang bisa 

melakukan penyidikan. 

Sama halnya dengan penyidik Kepolisian, sesuai dengan 

Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU KPK apabila KPK belum melakukan 

penyidikan dan penyidik Kejaksaan sudah melakukan penyidikan, 

maka penyidik Kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling 

lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan oleh 

Kejaksaan. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara dapat 

diteruskan, maka menurut Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK  secara 

garis besar adalah KPK dapat melimpahkan penyidikan kepada 

Kejaksaan dan jika perkara tersebut dilimpahkan kepada penyidik 

Kejaksaan, penyidik Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan 

melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK dan segala 

kewenangan penyidik Kejaksaan yang berkaitan dengan penyidikan 

tetap sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. 

Penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dapat 

melakukan hal-hal sebagai berikut 

a. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam 

format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan 
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mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau 

tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu 

dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat 

panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang 

bersangkutan harus menghadap. 

b. Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana 

penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat 

pembuktian. 

c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan guna kepentingan penyidikan. 

d. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru 

Setelah pengumpulan alat bukti telah berhasil dilakukan, 

maka hasil penyidikan ini diekspose di hadapan pimpinan Kejaksaan, 

seperti halnya dalam tahap penyelidikan. Ekspose dilakukan untuk 

menentukan apakah hasilnya layak untuk ditingkatkan ke tahap 

penuntutan atau tidak. Setelah dinyatakan layak, maka hasilnya 

dilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan hasil penyidikan 

yang dilakukan secara berjenjang dengan tolak ukur jumlah kerugian 

negara. 

Setelah laporan perkembangan hasil penyidikan mendapatkan 

persetujuan dari pimpinan, akan diberkaskan dalam bentuk berkas 

perkara. Lalu disampaikan kepada bidang penuntutan tindak pidana 

khusus (penyerahan tahap I), dimana jaksa pada bidang penuntutan 
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tindak pidana khusus akan meneliti berkas perkara, apakah berkas 

perkara tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil. 

Apabila belum memenuhi syarat formil dan/atau materiil, berkas akan 

dikembalikan kepada penyidik (P-18), yang diikuti dengan petunjuk 

untuk melengkapi berkas (P-19). Karena berkas dikembalikan maka 

penyidik akan memenuhi sesuai petunjuk dan dilakukan pemberkasan 

ulang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada bidang 

penuntutan tindak pidana khusus. 

Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik Kejaksaan 

sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP, menyerahkan berkas 

perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap : 

a. Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara; 

b. Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka 

dan barang bukti kepada penuntut umum. 

Setelah melalui dua tahap tersebut, kemudian dilakukanlah 

tahap penuntutan. 

 

D. Saat Dimulainya Penyidikan 

1. Definisi 

Pengertian mengenai kegiatan seorang penyidik untuk segera 

melakukan penyidikan setelah dilakukannya proses penyelidikan tidak 

dijelaskan di dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai 

kegiatan penyidik tersebut seperti di dalam KUHAP, UU POLRI, UU 
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Kejaksaan, UU KPK, akan tetapi di dalam peraturan perundangan 

tersebut hanya dijelaskan mengenai kegiatannya saja. 

Terkait dengan definisi khusus mengenai saat dimulainya 

penyidikan yang tidak dijelaskan dalam KUHAP, UU POLRI, UU 

Kejaksaan dan UU KPK, penulis menemukan definisi khusus 

mengenai saat dimulainya penyidikan yaitu dijelaskan di dalam 

keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14 PW. 07.03 tahun 1983 

pada angka 3 alinea ke dua seperti yang ditulis dalam catatan M. 

Haryanto dalam bukunya Hukum Acara Pidana, 

Mengatakan : Pengertian “mulai melakukan penyidikan” 

adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah 

dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik, seperti 

pemanggilan pro Yustitia, penangkapan, penahanan, 

pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya.
35

 

 

Kegiatan dimulainya penyidikan dalam hal ini tentu saja 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyidik setelah dilakukannya 

proses penyelidikan. Karena penyelidikan adalah serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan, karena belum pasti ada tindak pidana, 

belum ada pelakunya/tersangka, belum ada upaya paksa, misalnya 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ataupun 

pemeriksaan surat, dan belum ada tindakan Pro Justitia. 

                                                           
35

 M. Haryanto, Op.Cit, hal 21 
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Setelah dapat dilanjutkan atau ditingkatkan ke tahap 

penyidikan barulah penyidik mulai melakukan penyidikan dengan 

melakukan tindak upaya paksa, seperti pemanggilan Pro Justitia, 

penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, penyitaan. 

Pengertian dari Pro Justitia itu sendiri adalah demi keadilan 

atau hukum berdasarkan undang-undang, sehingga sebagai acuan dari 

pelaksanaan dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan 

agar pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak 

melanggar hak asasi manusia. 

Dari tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh 

penyidik untuk memulai penyidikan, berikut akan diberikan 

penjelasan mengenai masing-masing tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik. Berdasarkan ruang lingkupnya, dalam arti luas upaya paksa 

dapat diartikan termasuk mengambil foto, KTP, sidik jari sedangkan 

dalam arti sempit termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, pemeriksaan surat. 

Penangkapan, pengertiannya terdapat di Pasal 1 butir 20 

KUHAP yaitu  

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan 

dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang‐undang ini. 

 

Syarat penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang 

bunyinya 
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Diduga keras melakukan tindak pidana. Bukti permulaan 

yang cukup,laporan polisi, ditambah 1 alat bukti 

 

Pihak yang berwenang menurut Pasal 16 KUHAP adalah 

penyelidik atas perintah penyidik, penyidik dan penyidik pembantu. 

Jangka waktunya adalah 1x24 jam atau 1 hari. Prosedurnya sesuai 

dengan Pasal 18 KUHAP adalah 

a. Memperlihatkan surat tugas. 

b. Memberikan surat perintah penangkapan kepada 

tersangka yang memuat: identitas tersangka, alasan 

penangkapan, uraian singkat kejahatan, tempat 

pemeriksaan. 

c. Memberikan surat tembusan perintah penangkapan 

kepada keluarganya. 

Penahanan, pengertiannya sesuai dengan Pasal 1 butir 21 

KUHAP yaitu  

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh 

penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang‐undang ini. 

 

Pihak yang berwenang menurut Pasal 20 jo Pasal 24-29 

KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, hakim PN, hakim PT, 

hakim MA. Syarat-syarat penahanan sesuai dengan Pasal 21 KUHAP 

adalah 

a. Objektif/Landasan Dasar Hukum 

 Diduga keras melakukan tindak pidana 

 Cukup bukti; sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti 

(Pasal 183 KUHAP) 
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 Ancaman pidana; lebih dari 5 tahun, kurang dari 

5 tahun akan tetapi tindak pidana tertentu yang 

disebutkan dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b 

b. Subjektif 

 Kekhawatiran akan melarikan diri 

 Kekhawatiran akan merusak / menghilangkan 

barang bukti 

 Kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana
36

 

 

Penggeledahan, pengertiannya ada dua yaitu penggeledahan 

rumah dan penggeledahan badan. Pengertian penggeledahan rumah 

sesuai dengan Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah 

Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal 

dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan 

pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang‐undang 

Penggeledahan badan sesuai dengan Pasal 1 butir 18 KUHAP 

adalah 

Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan 

dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga 

keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. 

Berdasarkan Pasal 33 KUHAP prosedur penggeledahan 

adalah 

a. Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri; didapatkan 

sebelum melakukan penggeledahan, namun dalam 

keadaan yang mendesak maka boleh menggeledah tapi 

harus diikuti izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

                                                           
36

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,  Jakarta, Sinar Grafika, 

2002, hal 166-167 
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b. Setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh 2 

orang saksi (jika disetujui), apabila tidak disetujui maka 

harus disaksikan kepada/ketua lingkungan ditambah 2 

orang saksi (jika penghuni menolak/tidak hadir). 

c. Setelah 2 hari harus dibuat Berita Acara dan 

tembusannya diberikan kepada pemilik/penghuni 

rumah. 

Wilayah-wilayah yang tidak boleh digeledah sesuai dengan 

Pasal 35 KUHAP sebagai berikut 

a. Ruang MPR, DPR atau DPRD yang sedang bersidang; 

b. Rumah ibadah yang sedang berlangsung upacara 

agama; 

c. Ruang sidang pengadilan yang sedang berlangsung 

sidang.   

Penyitaan, sesuai dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP 

pengertiannya adalah  

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan 

atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 

peradilan 

Prosedurnya sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP adalah 

a. Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri; 
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b. Tidak perlu izin Ketua Pengadilan Negeri apabila dalam 

keadaan mendesak. 

Pemeriksaan surat, Pengertian pemeriksaan surat tidak diatur 

dalam KUHAP. Prosedurnya adalah 

a. Permintaan izin khusus kepada Ketua Pengadilan 

Negeri; 

b. Memberikan surat tanda penerimaan; 

c. Setelah diperiksa, jika terbukti maka dilampirkan pada 

berkas perkara, jika tidak terbukti maka dikembalikan 

dengan mencantumkan cap yaitu “telah dibuka oleh 

penyidik” 

d. Penyidik membuat Berita Acara; 

e. Memberikan tembusan Berita Acara kepada kantor 

pos/telekomunikasi yang bersangkutan. 

 

2. Pengaturan Penyelesaian Konflik Kewenangan Penyidikan 

Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam UU KPK 

Setelah melihat dan memahami mengenai kewenangan 

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh 

Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, maka tidak dapat dipungkiri akan 

terjadi benturan atau konflik perebutan kewenangan antara Kepolisian, 

Kejaksaan, dan KPK. Melihat hal tersebut, diperlukan peraturan yang 

dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dalam hal ini sebenarnya UU 
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KPK memiliki andil dalam menyelesaikan konflik kewenangan ini 

karena di dalam UU KPK sudah diatur dengan jelas tentang siapa 

yang berhak melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. 

Adapun ketentuan dalam UU KPK yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan konflik kewenangan ini adalah terdapat pada 

Pasal 9 UU KPK, yang bunyinya: 

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 

alasan: 

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 

ditindaklanjuti; 

2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut 

atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi 

pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 

4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 

5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur 

tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau 

6. keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau 

Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 

secara baik dan dapatdipertanggungjawabkan. 

 

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, 

ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yang dapat dipakai untuk 

menyelesaikan konflik kewenangan yaitu sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK: 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 
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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. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

Pasal 50 

1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, 

sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh 

kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib 

memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

dimulainya penyidikan. 

2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi 

secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai 

melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan 

penyidikan. 

4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh 

kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau 

kejaksaan tersebut segera dihentikan. 

Dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas sudah dapat dijadikan 

acuan untuk menyelesaikan konflik kewenangan penyidikan antara 

Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. 

 


