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Abstract 

This paper will describe the efforts of the Local Police of 
Salatiga in enfrorcing the criminal law act in general and 
the anti-corruption act in particular. Basically, enforcing 
anti-corruption act is not different than the criminal law 
act in general. However there is a notice when the police 
faces a corruption case. The police should take this case 
carefully because the actors usually do this crime jointly. 
There are many difficulties faced by the police both legal 
and non-legal when they conduct investigation. The 
suspects often use their power to · influence the legal 
process u11dertaken by the police. 
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Pendahuluan 

Proses Globalisasi dalam kehidupan masyarakat modem disertai 
dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini 
ternyata membawa pengaruh dalam kejahatan, khususnya makin 
beragamnya modus operandi dari suatu kejahatan, demikian juga halnya 
dengan modus opeandi dalam tindak pidana korupsi. 

Kondisi riil saat ini, korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena 
yang mencemaskan, karena telah demikian meluas dan merambah pada 
lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dimana saat ini sering 
didengar istilah-istilah "MARK UP" atau "PENGGELEMBUNGAN'' 
anggaran belanja negara (APBN I APBD); ANGGARAN FIKTIF I 
DUPLIKASI ANGGARAN dsb, dimana secara administratif hal terse but 
seolah-olah sah dan benar. Tetapi jika diteliti secara substansial dalam hal 
terse but di atas akan terlihat motif tindak pi dana korupsi. 

Pengertian 

Korupsi berasal dari bahasa Latin "CORUPTIO", yang berarti 
perbuatan busuk. Sedangkan arti harfiah dari korupsi dapat dikemukakan 
sebagai berikut : 
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 

ketidak jujuran. 2 

2. Perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok 
dan sebagainya. 3 

3. Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 
Secara gamblang, sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 31 

tahun 1999, jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang pengertian 
korupsi telah dirumuskan dalam 13 Pasal, dimana dari rumusan tersebut 
ada 31 (tiga puluh satu) bentuk I jenis tindak pidana korupsi yang dapat 
dikenakan pidana penjara. 

Dalam rangka untuk mengatasi perbuatan korupsi yang menjadi 
salah satu penghambat utama pelaksanaan pembangunan nasional, 
sebenarnya pemerintah sejak tahun 1952 telah melakukan berbagai 
upaya, antara lain dengan membuat perangkat peraturan perundangan 
untuk itu, yaitu : 

, 1. Tahun 1952 Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) telah 
mengeluarkan instruksi tentang larangan penerimaan komisi oleh 

2 S. Wojowasito - WJS Poerwodarminto, Kamus Lengkap Bahasa lngris -
Indonesia, Indonesia - lngris, Hasta, Bandung. 
3 WJS Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Dalai Pustaka, Jakarta, 
1976. 
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pejabat yang melakukan atau mengadakan transaksi pembelian 
barang-barang untuk keperluan Angkatan Darat; 

2. Tahun 1958 Penguasa Perang Pusat mengeluarkan Peraturan 
Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 16 
April 1958, tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang bersifat 

· Koruptif; 
3. Tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 

24/Perpu/1960, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
4. Tahun 1971, Undang-undang Nomor 24/Perpu/1960 disempumakan 

dengan Undang-undang Nomor 3/1971, tentang Tindak Pidana 
Korupsi. 

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, yaitu Undang-Undang 
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

6. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu Undang-Undang 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menggantikan 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 

7. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan 
Tindak Pi dana Korupsi; 

8. Keppres Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

Walaupun sejak tahun 1952 sudah tersedia berbagai peraturan 
perundang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, 
kenyataannya belum dapat dilakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi secara efektif, sehingga sampai saat ini tindak pidana korupsi 
masih terus berjalan, bahkan boleh dikatakan makin memprihatinkan. 

Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 

Bila diperhatikan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, juncto 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dimana Undang-Undang ini 
merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, di aatas 
dalam bab tentang pengertian korupsi telah dikemukakan ada 13 Pasal 
yang mengatur tentang pengertian korupsi dan dari 13 Pasal tersebut 
diketahui ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana 
penjara. 

Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasamya 
dapat dikelQmpokkan menjadi 7 jenis tindakpidana korupsi, yaitu sebagai 
berikut :4 

· 

4 
··· .......... , Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak 

Pidana Korupsi, KPK, Jakara, 2006, hal. 19-21. 
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1. Kerugian keuangan negara, diatur dalam 2 Pasal, yaitu 
a. Pasal2 
b. Pasal3 

2. Suap-menyuap, diataur dalam 12 Pasal, yaitu: 
a. Pasal 5 ayat (1) huruf a 
b. Pasal5 ayat (1) hurufb 
c. Pasal 5 ayat (2) 
d. Pasal6 ayat (1) hurufa 
e. Pasal6 ayat (1) hurufb 
f. Pasal 6 ayat (2) 
g. Pasal11 
h. Pasal 12 huruf a 
i. Pasal 12 huruf b 
j. Pasal12 hurufc 
k. Pasal 12 huruf d 
I. Pasal13 

3. Penggelapan dalamjabatan, diatur dalam S Pasal, yaitu: 
a. Pasal8 
b. Pasal9 
c. Pasal 1 0 huruf a 
d. Pasal 10 huruf b 
e. Pasal 10 huruf d 

4. Pemerasan, yang diatur dalam 3 Pasal, yaitu : 
a. Pasal 12 huruf e 
b. Pasal 12 huruf f 
c. Pasal 12 huruf g 

5. Perbuatan curang,diatur dalam 6 Pasal yaitu: 
a. Pasal 7 ayat ( 1) huruf a 
b. Pasal 7 ayat (1) hurufb 
c. Pasal 7 ayat ( 1) huruf c 
d. Pasal 7 ayat ( 1) huruf d 
e. Pasal 7 ayat (2) 
f. Pasal12 hurufh 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i 
7. Gratifikasi, diatur dalam Pasal12 B jo. Pasal 12 C 

Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah diuraikan di atas, 
'masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi. Jenis tindak pi dana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 
Bab III UU Nomor 31 tahun 1999 jO. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindakpidana 
korupsi terdiri atas : 
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1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi,diatur dalam 
Pasa121; 

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak 
benar, diatur dalamPasal 22 jo.Pasal28; 

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, 
diatur dalam Pasal 22, jo. Pasal29; 

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi 
keterangan palsu, diatur dalam Pasal22, jo.Pasal 35; 

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan 
atau memberi keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22, jo. Pasal 
36; 

6. Saksi yang membuka identitas pelapor, diatur dalam Pasal 24, jo. 
Pasal31. 

Dasar Hukum Kewenangan POLRI 

Polisi Republik Indonesia tidak hanya diberi kewenangan untuk 
penangan tindak pidana pada umumnya, tetapi juga diberi kewenangan 
untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi. 
Adapun dasar kewenangan POLRI untuk melakukan penanganan tindak 
pidana korupsi adalah sebagai berikut : 
I. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu kewenangan yang 
berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak 
pi dana. 

2. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Republik Indonesia, yaitu kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. 

3. UU Nomor 28 tahun 1999 yaitu Undang-Undang Tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme, dimana dalam tindak ·pidana korupsi POLRI sesuai 
KUHAP bertindak sebagai penyidik. 

4. Pasal 26 UU 31 tahun 1999 yaitu yang menentukan penyidikan 
dilakukan befdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali 
ditentukan lain dalam UU ini. 

5. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor R-27/AIF.2.112001 
tanggal 23 Februari 2001 tentang Kewenangan POLRI untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan ketentuan lain yang 
berlaku, dimana dalam melaksanakan penyidikan POLRI harus 
koordinasi dengan Kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih. 

6. Kedppres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
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Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan 
Polres Salatiga 

Pada umumnya penanganan suatu tindak pidana baik itu tindak 
pidana umum maupun tindak pidana khusus, langkah yang diambil oleh 
seluruh jajaran Kepolisian di seluruh Indonesia adalah sama, walaupun 
ketika menangani tindak pidana khusus ada hal-hal tertentu yang harus 
diperhatikan yang berbeda dengan penanganan tindakpidana umum. 

Pada dasarnya penanganan suatu tindak pidana oleh Penyidik 
(POLRI) bersumberkan pada : 

I. Laporan I Pengaduan 
2. Mengetahui sendiri peristiwa pidana (informasi) 
3. Penyerahan tersangka tertangkap tangan 

Dari 3 sumber penanganan tindak pidana tersebut, untuk tindak pidana 
korupsi jarang sekali (tidak pemah) penanganannya didasarkan pada 
pengaduan atau penyerahan tersangka tertangkap tangan. Oleh karena itu 
dibawah ini akan diuraikan tentang Pola lidik dan sidik tindak pidana 
korupsi atas dasar sumber laporan dan informasi sebagai berikut : 

1. Laporan 
Dengan Adanya laporan peristiwan tindak pidana korupsi, dari 

pelapor, maka oleh petugas akan dibuatkan laporan Polisi Model B, 
yaitu laporan yang ditanda tangani oleh Pelapor, selanjutnya 
dilakukan penyidikan dimana dalam rangka memperoleh keyakinan 
bahwa peristiwa tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan 
penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. 

Setelah diperoleh keyakinan bahwa peristiwa tindak pidana 
korupsi yang dilaporkan itu dapat dilakukan penyidikan, maka 
selanjutnya penyidik akan melakukan tindakan-tindakan sebagai 
berikut: 
a. Tindakan 

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dapat berupa 
pemanggilan-pemanggilan (saksi, ahli, maupun tersangka), 
penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum 
dll. 

b. Pemeriksaan 
Atas dasar tindakan-tindakan yang dilakukan pada angka a di 
atas, penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk 
memperoleh keterangan dari saksi, ahli maupun tersangka 
berkaitan dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang 
dilaporkan. 
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c. Pemberkasan 
Dari apa yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tersebut pada 
angka a dan b di atas, maka penyidik selanjutnya melakukan 
pemberkasan perkara, dimana semua yang telah dilakukan oleh 
penyidik dbendel menjadi satu berkas yang disebut Berkas 
Perkara. 

d. Penyerahan Perkara kepada Penuntut Umum 
Berkas Perkara basil penyidikan selanjutnya akan diserahkan 
kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian, dimana 
kemungkinan basil penelitian dari Penuntut Umum ini ada dua, 
yaitu: 
1) Berkas Perkara dinyatakan sudah /eng/cap, dalam hal ini oleh 

Penuntut Umum akan dinyatakan sebagai perkara 21 atau P 
21. 
Dalam hal demikian, maka selanjutnya Penyidik akan 
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada Penuntut Umum, dan dengan demikian tugas dan 
kewajiban Penyidik telah berakhir. · 

2) Berkas perkara dinyatakan belum /eng/cap, dalam hal ini 
Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara kepada 
penyidik disertai petunjuk kepada Penyidik untuk diperbaiki 
dan dalam waktu 14 hari setelah menerima petunjuk tersebut 
penyidik harus sudah mengembalikan lagi berkas perkara 
yang sudah diperbaiki kepada Penuntut Umum. 
Petunjuk dari Penuntut Umum dapat bersifat : 
a). Formil 

Yaitu petunjuk yang berkaitan dengan formalitas 
penanganan perkara, misalnya berkaitan dengan belum 
terpenuhinya surat perintah, berita acara, ijin Ketua 
Pengadilan Negeri dsb. 

b). Materiil 
Yaitu petunjuk yang berkaitan dengan materi perkara, 
mjsalnya berkaitan dengan belum terpenuhinya unsur
wisur delik, kurangnya saksi, belum ada keterangan ahli, 
belum ada pengaduan dsb. 

Jika petunjuk ini sudah dipenuhi dan telah diserahkan kembali 
kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan 
berkas perkara sudah lengkap, maka oleh Penuntut Umum 
akan dinyatakan sebagai perkara 21 atau P 21. 
Dalam hal demikian, maka selanjutnya Penyidik akan 
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada Penuntut Umum, dan dengan demikian tugas dan 
kewajiban Penyidik telah berakhir. 



2. Informasi 
Infonnasi tentang peristiwa tindak pidana korupsi dapat 

diperoleh dari orang, lembaga NGO atau LSM, Media Massa, Surat 
K.aleng dll. Dengan adanya infonnasi tersebut, maka Polisi dapat 
melakukan tindakan penyelidikan dalam rangka untuk mecari bukti 
pennulaan untuk menentukan apakah infonnasi tentang peristiwa 
tindak pidana korupsi tersebut dapat dilakukan penyiidikan atau tidak. 
Penyelidikan dapat dilakukan dalam hal diperoleh informasi tentang 
peristiwa pidana pada umumnya, maka penyelidikan dapat dilakukan 
secara: 
a. Tertutup atau Informal 

Penyelidikan secara tertutup ini dapat dilakukan dengan pola : 
1 ). Observasi 

Observasi dapat dilakukan terhadap : 
a). Orang yang diduga terkait dengan peristiwa pidana yang 

dilaporkan. 
b). Benda yang diduga terkaita dengan peristiwa pidana yang 

dilaporkan 
2). Interview (secara tertutup) dalam hal ini dilakukan terhadap 

orang yang diduga terkait dengan peristiwa pidana yang 
dilaporkan. 

3). Serveilance yang dapat dilakukan secara mobil, tetap, longgar, 
ketat, dan gabungan. 

4). Undercover, yang menyangkut cover nama, cover job, cover 
story. 

b. Terbuka atau Formal 
Penyelidikan secara terbuka ini dapat dilakukan dengan pola : 
1 ). Observasi sebagaimana dilakukan dalam penyelidikan secara 
tertutup 
2). Interview dengan mengundang atau mendatangi mereka yang 

terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi. 
3). Presentasi atau pemaparan basil observasi dan interview untuk 

mendapatkan masukkan. 
Atas dasar basil penyelidikan infonnasi adanya suatu peristiwa tindak 
pidana korupsi tersebut kemungkinan ada dua kesimpulan, yaitu : 
a. Ditemulcan bukti permultuln yang cukup dan dapat dUakukan 

penyidilcan. 
Dalam hal demikian, maka selanjutnya ditempuh langkah : 
1 ). Dibuatkan laporan Model A, yaitu laporan yang dibuat dan 

ditanda tangani sendiri oleh Polisi. 
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2). Dilakukan penyidikan sebagaimana halnya penyidikan dalam 
uraian berk:aitan dengan laporan Model B di atas. 

b. Tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tidak dapat 
dUakukan penyidlkan. 
Dalam hal seperti ini, mak:a penyelidik tetap akan membuat berita 
acara penyelidikan dan disimpulk:an bahwa peristiwa yang diduga 
sebagai peristiwa tindak pidana korupsi tersebut dalam 
penyelidikan tidak ditemukan bukti pennulaan yang cukup. 

Data Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Polres Salatiga Tahun 
1998 sld Tahun 2006 
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1. LP/900/III/1998/RESKRIM, tanggal16 Maret 1998 
Tersangk:a : ROHADI SURANTO Bin SANDI 
Kasus : Proyek P.3.KT 
Vonnis : 3tahun penjara dan denda Rp.l.000.000,-

2. LP/615MI/2001/POLSEK BANYUBIRU, tanggal16 Juli 2001 
Tersangka: MUKHSIN Bin SAEFUDIN 
Kasus : Korupsi dana angsuran Kukesra 
Vonnis : 1 tahun penjara dan denda Rp.500.000,-

3. LP/196/l/2001/RESKRIM, tangga124 Januari 2001 
Tersangka: ZAENI HASAN, SH Bin SULAIMAN 
Kasus : Penyimpangan dalam pengajuan dan penggunaan 

dana Pemilu di Kabupaten Semarang dari KPU 
(APBD 1999) 

Vonnis : ? 
4. LP/714NIII/2001/SPK, tanggallO Agustus 2001 

Tersangka : M. MUNDASIR, SH Bin TOHA AZIZI 
Kasus : Korupsi dana kredit pengadaan pangan tahun 

1999 di KUD Mardi Utomo Jambu Kabupaten 
Semarang. 

Vonnis : 10 bulan penjara dan denda Rp.l.000.000,-
5. LP/308/AIIX/2005/SIAGA-111, tanggal9 September 2005 

Tersangk;J.: 1. Drs. Bakri, MS.Ed 
· 2. Kadarisman, S.Pd 

Kasus : Korupsi dana APBD Kota Salatiga tahun 2003 
dan 2004 Dalam Proyek Pengadaan Buku 
Wajib 

Vonnis : Masih dalam penyidikan. 



Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana 
Korupsi 

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa 
(Exstra Ordinary Crimes),oleh karena itu penanganannya juga harus luar 
biasa (Exstra Ordinary Measures). 

Mengingat tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang bersifat 
luar biasa, maka dalam penangannya juga ditemukan adanya hambatan
hambatan, yaitu antara lain : 

1. K.asusnya sudah lama terjadi, tetpi baru diketahui, sehingga untuk 
pengumpulan bahan pembuktian mengalami kesulitan. 

2. Legalitas saksi ahli dikaitkan dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, 
yaitu siapa yang dimaksud dengan mereka yang memiliki 
keahlian khusus yang dapat membuat terang tindak pidana 
korupsi. 

3. Dokumen bukti dihilangkan 
4. Ijin untuk membuka rekening tersangka membutuhkan waktu 

yang lama 
5. Aspek psykologis, biasanya tersangka dan saksi adalah sebagai 

rekan atau sama-sama sebagai pejabat. 
6. Tersangka memiliki power atau kek:uasaan yang dapat 

mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan 
7. Perangkat hukum yang ada terjadi sating tumpang tindih dan 

tidak sating melengkapi 
8. Budaya masyarakat (masa bodoh I apatis) 
9. Political Will untuk penanggulangan tindak pidana korupsi masih 

belum menyeluruh. 
10. Adanya interest pribadi atau arogansi aparat penegak hukum, 

sehingga tidak mau menerima masukkan dari masyarakat. 
11. Birokrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama untuk 

memeriksa Kepala Daerah dan Anggota DPR. 
12. Pelaksanaan Audit Investigasi perhitungan kerugian keuangan 

negara membutuhkan waktu yang lama. 

Hal-hal yang telah disebut yang menjadi penghambat 
penanganan tindak 

pidana korupsi. Tentu saja masih ada hambatan yang lain yang belum 
bisa diungkapkan dalam tulisan ini 
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Arab Kebijakan KAPOLRI Dalam Penegakan UU Tindak 
Pidana Korupsi 

Sesuai paradigma bam Polri yang mengedepankan aspek 
pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, dimana upaya 
penegakkan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan 
Kamtibmas, maka arah kebijakan POLRI dalam memberantas tindak 
pidana korupsi antara lain : 

1. Dimaksudkan untuk dapat memberi efek deteren bagi pelaku dan 
eaton pelaku 

2. Penyidikan kasus korupsi disamping membuktikan perbuatan 
pelaku juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan 
kerugian keuangan negara 

3. Adanya penimbangan tingkat penyidikan tindak pidana korupsi 
( misalnya kasus yang melibatkan Bupati I Walikota, ditangani 
oleh Polwil I Polda) 

4. Untuk menghindarkan bolak-baliknya berkas perkara kasus 
korupsi, maka hams dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan 
jaksa peneliti 

5. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi 
terkait untuk mengoptimalkan penyidikan kasus korupsi. 

6. Meningkatkan kredibilitas anggolta atau penyidik dengan 
melaksanakan : 
a. Menata sistem pelayanan POLRI 
b. Menumbuhkan budaya malu untuk korupsi 
c. Mengembangkan sistem dan metode pembinaan dan 

operasional POLRI yang Faktual dan aktual guna 
meningkatkan prestasi kerja penyidik dalam mengungkapkan 
korupsi 

d. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana untuk 
mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi 

e. Melaksanakan akuntabilitas kerja 
f. Men~pkan reward dan punishment secara konsisten. 

Arah kebijakan Kapolri dalam penegakkan UU Tindak Pidana 
Korupsi tersebut sebenamya yang harus dipaharni oleh setiap penyidik 
yang sedang menangani tindak pidana korupsi dan diacu didalam 
melaksanakan tugasnya, tetapi juga perlu disadari dan diakui bahwa 
masih ada juga oknum penyidik yang mempunyai kepentingan untuk 
mengambil keuntungan dalam penanganan tindak pidana korupsi, 
sehingga tidak memperhatikan arah kebijakan Kapolri tersebut. 
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Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana 
Korupsi 

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa 
(Exstra Ordinary Crirnes),oleh karena itu penanganannya juga hams luar 
biasa (Exstra Ordinary Measures). 

Mengingat tindak pidana ini rnerupakan tindak pidana yang bersifat 
luar biasa, rnaka dalam penangannya juga diternukan adanya hambatan
hambatan, yaitu antara lain: 

1. Kasusnya sudah lama terjadi, tetpi bam diketahui, sehingga untuk 
pengurnpulan bahan pernbuktian rnengalarni kesulitan. . 

2. Legalitas saksi ahli dikaitkan dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, 
yaitu siapa yang dirnaksud dengan rnereka yang rnerniliki 
keahlian khusus yang dapat rnernbuat terang tindak pidana 
korupsi. 

3. Dokurnen bukti dihilangkan 
4. ljin untuk: rnernbuka rekening tersangka rnernbutuhkan waktu 

yang lama 
5. Aspek psykologis, biasanya tersangka dan saksi adalah sebagai 

rekan atau sarna-sarna sebagai pejabat. 
6. Tersangka rnerniliki power atau kekuasaan yang dapat 

rnernpengaruhi jalannya proses perneriksaan 
7. Perangkat hukurn yang ada terjadi saling turnpang tindih dan 

tidak sating rnelengkapi 
8. Budaya rnasyarakat (rnasa bodoh I apatis) 
9. Political Will untuk penanggulangan tindak pidana korupsi rnasih 

belurn rnenyeluruh. 
10. Adanya interest pribadi atau arogansi aparat penegak hukurn, 

sehingga tidak rnau rnenerirna rnasukkan dari rnasyarakat. 
11. Birokrasi yang berbelit dan rnernbutuhkan waktu lama untuk 

rnerneriksa Kepala Daerah dan Anggota DPR. 
12. Pelaksanaan Audit Investigasi perhitungan kerugian keuangan 

negara rnernbutuhkan waktu yang lama. 

Hal-hal yang telah disebut yang rnenjadi pengharnbat 
penanganan tindak 

pidana korupsi. Tentu saja rnasih ada harnbatan yang lain yang belurn 
bisa diungkapkan dalam tulisan ini 
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Arab Kebijakan KAPOLRI Dalam Penegakan UU Tindak 
Pidana Korupsi 

Sesuai paradigma baru Polri yang mengedepankan aspek 
pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, dimana upaya 
j)enegakkan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan 
Kamtibmas, maka arab kebijakan POLRI dalam memberantas tindak 
pidana korupsi antara lain : 

1. Dimaksudkan untuk dapat memberi efek deteren bagi pelaku dan 
eaton pelaku 

2. Penyidikan kasus korupsi disamping membuktikan perbuatan 
pelaku juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan 
kerugian keuangan negara 

3. Adanya penimbangan tingkat penyidikan tindak pidana korupsi 
(misalnya kasus yang melibatkan Bupati I Walikota, ditangani 
oleh Polwil I Polda) 

4. Untuk menghindarkan bolak-baliknya berkas perkara kasus 
korupsi, maka harus dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan 
jaksa peneliti 

5. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi 
terkait untuk mengoptimalkan penyidikan kasus korupsi. 

6. Meningkatkan kredibilitas anggolta atau penyidik dengan 
melaksanakan: 
a. Menata sistem pelayanan POLRI 
b. Menumbuhkan budaya malu untuk korupsi 
c. Mengembangkan sistem dan metode pembinaan dan 

operasional POLRI yang Faktual dan aktual guna 
meningkatkan prestasi kerja penyidik dalam mengungkapkan 
korupsi 

d. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana untuk 
mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi 

e. Melaksanakan akuntabilitas kerja 
f. Men~rapkan reward dan punishment secara konsisten. 

Arab kebijakan Kapolri dalam penegakkan UU Tindak Pidana 
Korupsi tersebut sebenarnya yang harus dipahami oleh setiap penyidik 
yang sedang menangani tindak pidana korupsi dan diacu didalam 
melaksanakan tugasnya, tetapi juga perlu disadari dan diakui bahwa 
masih ada juga oknum penyidik yang mempunyai kepentingan untuk 
mengambil keuntungan dalam penanganan tindak pidana korupsi, 
sehingga tidak memperhatikan arab kebijakan Kapolri tersebut. 
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Hambatan .. Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana 
Korupsi 

Tindak pidana korupsi adalah tindak pi dana yang bersifat luar biasa 
(Exstra Ordinary Crimes),oleh karena itu penanganannya juga harus luar 
biasa (Exstra Ordinary Measures). 

Mengingat tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang bersifat 
luar biasa, maka dalam penangannya juga ditemukan adanya hambatan
hambatan, yaitu antara lain : 

1. Kasusnya sudah lama terjadi, tetpi baru diketahui, sehingga untuk 
pengumpulan bahan pembuktian mengalami kesulitan. · 

2. Legalitas saksi ahli dikaitkan dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, 
yaitu siapa yang dimaksud dengan mereka yang memiliki 
keahlian khusus yang dapat membuat terang tindak pidana 
korupsi. 

3. Dokumen bukti dihilangkan 
4. Ijin untuk membuka rekening tersangka membutuhkan waktu 

yang lama 
5. Aspek psykologis, biasanya tersangka dan saksi adalah sebagai 

rekan atau sama-sama sebagai pejabat. 
6. Tersangka memiliki power atau kekuasaan yang dapat 

mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan 
7. Perangkat hukum yang ada terjadi sating tumpang tindih dan 

tidak sating melengkapi 
8. Budaya masyarakat (masa bodoh I apatis) 
9. Political Will untuk penanggulangan tindak pidana korupsi masih 

belum menyeluruh. 
10. Adanya interest pribadi atau arogansi aparat penegak hukum, 

sehingga tidak mau menerima masukkan dari masyarakat. 
11. Birokrasi yang berbelit dan membutuhkan waktu lama untuk 

memeriksa Kepala Daerah dan Anggota DPR. 
12. Pelaksanaan Audit Investigasi perhitungan kerugian keuangan 

negara membutuhkan waktu yang lama . 

. Hal-hal yang. telah disebut yang menjadi penghambat 
penanganan tindak 

'pidana korupsi. Tentu saja masih ada hambatan yang lain yang belum 
bisa diungkapkan dalam tulisan ini 
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Arab Kebijakan KAPOLRI Dalam Penegakan UU Tindak 
Pidana Korupsi 

Sesuai paradigma baru Polri yang mengedepankan aspek 
pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, dimana upaya 
penegakkan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan 
Kamtibmas, maka arab kebijakan POLRI dalam memberantas tindak 
pidana korupsi antara lain : 

I. Dimaksudkan untuk dapat memberi efek deteren bagi pelaku dan 
calon pelaku 

2. Penyidikan kasus korupsi disamping membuktikan perbuatan 
pelaku juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan 
kerugian keuangan negara 

3. Adanya penimbangan tingkat penyidikan tindak pi dana korupsi 
(misalnya kasus yang melibatkan Bupati I Walikota, ditangani 
oleh Polwil I Polda) 

4. Untuk menghindarkan bolak-baliknya berkas perkara kasus 
korupsi, maka harus dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan 
jaksa peneliti 

5. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi 
terkait untuk mengoptimalkan penyidikan kasus korupsi. 

6. Meningkatkan kredibilitas anggolta atau penyidik dengan 
melaksanakan : 
a. Menata sistem pelayanan POLRI 
b. Menumbuhkan budaya malu untuk korupsi 
c. Mengembangkan sistem dan metode pembinaan dan 

operasional POLRI yang Faktual dan aktual guna 
meningkatkan prestasi keija penyidik dalam mengungkapkan 
korupsi 

d. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana untuk 
mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi 

e. Melaksanakan akuntabilitas keija 
f. Men~rapkan reward dan punishment secara konsisten. 

Arab kebijakan Kapolri dalam penegakkan UU Tindak Pidana 
Korupsi tersebut sebenamya yang harus dipahami oleh setiap penyidik 
yang sedang menangani tindak pidana korupsi dan diacu didalam 
melaksanakan tugasnya, tetapi juga perlu disadari dan diakui bahwa 
masih ada juga oknum penyidik yang mempunyai kepentingan untuk 
mengambil keuntungan dalam penanganan tindak pidana korupsi, 
sehingga tidak memperhatikan arab kebijakan Kapolri tersebut. 
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Untuk itulah, maka dalam rangka penegakkan UU Tindak Pidana 
Korupsi perlu memberdayakan dan meningkatkan peran serta dari 
masyarakat. 

Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat 

1. Menerima laporan dan informasi dari masyarakat, LSM, NGO dan 
yang maksimal 

2. Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal di setiap instansi 
3. Memberdayakan peran masyarakat, LSM, NGO, untuk membantu 

memberikan informasi tentang korupsi, baik di instansi swasta 
maupun pemerintah, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap 
kineija dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana 
korupsi. 

4. Menghindari adanya intervensi terhadap penyidikan dari pihak 
tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan, 

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyidikan kasus tindak 
pidana korupsi (membuat "progres report"). 

6. Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai 
dengan hak asasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan 
interest tertentu (proporsional dan profesional). 

7. Untuk kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah sebelum 
dimintakan ijin kepada Presiden, terlebih dahulu digelarkan untuk 
memperoleh keyakinan bahwa kasusu tersebut telah memnuhi unsur 
tindak pidana korupsi. 

8. Dalam melakukan penyidikan kasus korupsi, untuk pembuktiannya 
dengan meminta I menggunakan keterangan ahli. 

9. Menindak lanjuti basil temuan yang dilaporkan oleh BPK dan atau 
BPKP tentang adanya dugaan teijadinya tindak pidana korupsi. 

Selama ini sebenamya sebagian masyarakat sudah ada yang 
peduli terhadap penanganan tindak pidana korupsi, tetapi sering 
kepedulian masyarakat tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari 
aparat penegak hukum, hal seperti menjadikan masyarakat apatis dan 
yang lebih ironis lagi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat 
'terhadap aparat penegak hukum, sehingga dapat memunjulkan peradilan 
rakyat yang pada ujungnya adalah teijadinya perbuatan main hakim 
sendiri. 
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Penutup 

Demikian tulisan tentang penanganan tindak pidana korupsi dan 
hambatannya ini ditulis, semoga bermanfaat bagi pembaca. 
Apabila ada kekurangan dalam penulisannya, harapan penulis mudah
ntudahan dapat . mendorong pembaca untuk berkeinginan lebih 
mendalami tentang masalah ini. 
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