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DAFTAR PUSTAKA 

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penghentian Penyidikan Oleh Kejaksaan
Berdasarkan Surat Edaran Jampidsus No. B-1113/F/F.d.1./05/2010 Dalam Tindak
Pidana  Korupsi.  Kejaksaan  memakai  aturan  internal  dalam  penghentian
penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Secara  faktual  korupsi  dianggap  sangat
membahayakan  dan  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara.  Korupsi  telah
terjadi  secara  sistemik  dan  sulit  dibuktikan  bahkan  mengancam  stabilitas
penyelenggaraan  pembangunan  bahkan  mengancam  stabilitas  penyelengaraan
negara. Masalah disajikan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana harmonisasi
dan  sinkronisasi  pengaturan  antara  esensi  dari  SE  Jampidsus  No.  B-
1113/F/Fd.1/05/2010 sebagai dasar melakukan Penghentikan Penyidikan Tindak
Pidana  Korupsi  oleh  Kejaksaan  dengan  peraturan  perundang-undangan  pidana
terkait lainnya? 2. Apakah aturan internal kejaksaan dalam bentuk SE Jampidsus
No.  B-1113/F/Fd.1/05/2010  dapat  mengikat  eksternal  dan  berlaku  umum atau
eksternal dalam penghentian penyidikan tindak pidana korupsi ? 

Solusinya  adalah  kembali  pada  asas  preperensi  yakni  pada  asas  lex
superior  de  rograt  legi  interiori.  Kajian  atas  permasalahan  memakai  teori
kewenangan,  teori  kebijakan  hukum  pidana,  teori  harmonisasi  hukum,  teori
utilitiarianisme,  dan  teori  mekanisme  intergrasi.  Dengan  simpulan  yang
diperoleh : 1. Pengaturan tentang penghentian penyidikan tindak pidana korupsi
tetap mengacu pada aturan KUHP dan KUHAP, 2. Surat Edaran Jampidsus No.
B-1113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 8 Mei 2010 sifatnya hanya mengikat internal
kejaksaan, tidak dapat mengikat keluar institusi kejaksaan. 

Kata Kunci : Penghentian  Penyidikan  Korupsi,  Kejaksaan,  Surat  Edaran
Jampidsus  



ABSTRACT

This study discusses Termination of the investigation by the prosecutor
based Jampidsus  Circular  Letter  No.  B-1113/F/Fd.1/02/2010 on Corruption.  In
fact corruption is considered very dangerous and detrimental to public finance.
Corruption has occurred in a systematic and difficult to prove even threaten the
statbility of the implementation of development. The problem presented in this
study are : 1. How harmonization and synchronization of cirrulars Jampidsus No.
B-1113/F/Fd.1/05/2010 for the termination of investigation of corruption by the
prosecutor with legislation related criminal ? 2. Whetter the internal rles of the
prosecutor in the form of cirulars Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 can bind
to the external and generally accepted in the termination of the investigation of
corruption ? Discusson on the issue would be studied by the research findings
with the content of normative legal norms that it  appears the legal norms that
conflict between SE Jampidsus the criminal code and the criminal procedure code.

The solution it to go back to the principle that preference on the principle
of lex superior de rogat legi interiori. Study of the problems using the theory of
authority,  criminal  law  policty  theoriy,  the  therory  of  legal  harmonization,
utilitiarianisme  theory,  and  theory  integrasi  mechanism.  With  conclusions
obtained 1. Regulations on the termination of the investigation of corruption still
refer  to  the  rules  of  codes,  2.  Jampidsus  circular  letter  No.  B-
1113/F/Fd.1/05/2010, dated 8 may 2010 it is only binding internal prosecutor, can
not bind out a instituion. 

Keywords : Termination  of  the  investigation  of  corruption,  Prosecutor,
Jampidsus Circular Letter 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perspektif  historis  dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi  di

Indonesia  telah  bergulir  mulai  tahun  1958  hingga  saat  ini.  Namun  usaha

legislasi  dan  pembentukan  institusi  oleh  pemerintah  dalam  usaha  perang

melawan korupsi belum pernah berhasil secara optimal. Berbagai kebijakan

telah ditempuh pemerintah namun kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi

yang muncul semakin mencengangkan perhatian publik. 

Korupsi  membawa  dampak  kemiskinan  bangsa  serta  pembangunan

infrastruktur  menjadi  tersendat.  Sifat  kejahatan  korupsi  dirasakan  telah

membuat skeptis  masyarakat luas, karena pelaku-pelaku korupsi bukan lagi

warga  masyarakat  lapisan  bawah,  namun  sebaliknya  pelakunya  kalangan

pejabat negara dan aparat penegak hukum. Tepat label yang diberikan bahwa

aktor – aktor tindak pidana korupsi sebagai tikus-tikus penjarah uang rakyat

dilakukan kalangan elit kelas berdasari berpenampilan rapi dan berdasi (white

collar crime). Modus operandinya dilakukan secara rapi berkedok pelaku –

pelayan  masyarakat  sebagai  pahlawan  demi  masyarakat.  Sehingga  tepat

kualifikasi  tindak pidana korupsi tergolong kejahatan terselubung /  (hidden

crime) yang dilakukan secara sistemik, sehingga semakin hari semakin sulit

untuk  diungkap  dan  dilacak  karena  telah  dipadukan  melalui  cara-cara

pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi canggih. 



Berbagai kebijakan hukum pidana telah dilakukan seperti sanksi yang

dicanangkan bagi koruptor dikonsepsi adanya pidana mati. Antisipasi anasir

dan  unsur  gratifikasi  semakin  ditata  celah  celahnya  untuk  menjaring  para

pelakunya.  Serta  berbagai  substansi  yang  dianggap  perlu  dan  dapat  untuk

memberantas fenomena dan gejala  korupsi  tersebut,  namun hingga saat  ini

pula gumpalan dasar gunung es yang masih menggerutu masih tetap kokoh,

tertancap didasar laut dan Samudera Indonesia. Sampai – sampai usaha yang

dapat  dibilang  kontroversi  muncul  seperti  adanya  kebijakan  dari  institusi

kejaksaan  dengan  memunculkan  konsep  regulasi  kebijakan  mengeluarkan

Surat  Edaran (SE)  dari  Jaksa Agung Muda Pidana  Khusus atau Jampidsus

No. : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 8 Mei 2010 yang inti isinya untuk tidak

melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan alasan tertentu

yang sifatnya khusus yakni dengan tindak pidana korupsi berskala kerugian

negara tidak begitu besar atau kerugian negara yang kecil. Ketentuan seperti

demikian  akan  menggerogoti  keajegan  hukum  pidana,  hal  demikian  pula

menunjukkan  adanya  pelanggaran  terhadap  asas  legalitas  dan  asas

opportunitas. Ataukah gejala diatas telah menunjukkan adanya pelanggaran,

kepayahan dan kebosanan dari pihak kejaksaan. Karena secara rutinitas selalu

sibuk menangani kasus-kasus korupsi yang tidak kian berkurang kuantitasnya.

Kalau  ditempuh  dan  diterapkan  kriteria  seperti  dalam  surat  edaran

diatas, jelas akan menimbulkan sikap pro dan kontra. Disatu sisi pemerintah

sejak awal rezim pemerintahan reformasi berkomitmen menabuh genderang

perang  untuk memberantas  korupsi.  Juga  SE seperti  itu  akan  bertentangan



dengan  norma  hukum  menyangkut  substansi  tentang  syarat  penghentian

penyidikan yang disyaratkan sebagai alasan penghentian penyidikan seperti

telah tersurat dan tersirat dalam KUHP maupun KUHAP. Seperti syarat dalam

KUHAP  memuat  usaha  dihentikannya  penyidikan  oleh  siapapun

penyidikannya  karena  kasus  tersebut  habis  ini  idem  (Pasal  76),  terdakwa

meninggal  dunia  (Pasal  77),  karena  kedaluwarsa  (Pasal  78)  KUHP,  juga

ketentuan hukum acara pidana Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP jo Pasal 209

ayat (2) KUHAP. Maka SE Jampidsus tersebut menimbulkan konflik norma

secara vertikal dalam perundang-undangan pidana. Solusi hukum yang mesti

dan dapat ditempuh secara keilmuan teori hukum guna mengharmonisasikan

adanya  norma  yang  tampak  disharmoni  tersebut  mesti  diambil  jalan

kembalikan pada asas harmoni norma berupa asas preperensi untuk adanya

kepastian  hukum  bagi  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan

fungsinya sesuai sistem peradilan pidana sebagai acuan penegakan hukum. 

Solusi pemecahan atas masalah yang disajikan atas adanya norma yang

konflik tersebut diatas memerlukan landasan teoritis sebagai acuan kajian dan

analisis  berdasar  asas-asas  hukum,  konsep,  doktrin  serta  teori-teori  hukum

seperti  :  Teori  Kebijakan Hukum Pidana,  Teori  Harmonisasi  Hukum, Teori

Kewenangan dan Teori Fungsional. 

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu  corruptio atau  coruptus yang

memiliki  arti  kebusukan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,

penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau



memfitnah.1 Dalam  arti  sosial  tampaknya  masyarakat  memang

mengasosiasikan  korupsi  sebagai  penggelapan  uang  (milik  Negara  atau

kantor)  dan  menerima  suap  dalam  hubungannya  dengan  jabatan  atau

pekerjaan2.

Dewasa  ini,  korupsi  dikatakan  telah  menjadi  budaya  khususnya  di

Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  Budaya  korupsi  tersebut  bersumber

pada  banyaknya  peluang-peluang  korupsi  yaitu  karena  adanya  monopoli

kekuasaan  (monopoly  power)  didukung  oleh  adanya  kewenangan  untuk

mengambil  keputusan  (discretion  by  officials)  namun  tidak  ada

pertanggungjawaban (accountability).3 Tidak hanya di Indonesia, korupsi juga

menjadi  isu  internasional  seperti  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Organisasi

Sepakbola Dunia FIFA yang menyeret beberapa petinggi Organisasi tersebut.

Korupsi makin hari semakin berkembang, baik dilihat dari kuantitas, kualitas,

jenis, pelaku serta dari modus operandinya.

Ditinjau dari sisi akibat yang ditimbulkan, korupsi memiliki dampak

yang berbeda-beda bentuk, luas clan akibat yang ditimbulkannya, walaupun

pada akhirnya secara tidak langsung akan menyengsarakan rakyat. Di negara-

negara  miskin,  korupsi  berakibat  menghambat  perkembangan ekonomi  dan

menimbulkan  ketidakpercayaan  rakyat  pada  politik  yang  selanjutnya  dapat

memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik  itu  sendiri.  Di negara

maju  korupsi  tidak  terlalu  menjadi  isu  sentral  dalam  mempengaruhi

1 Adami  Chazawi,  2005,  Hukum Pidana Materiil  dan Formil  Korupsi  di  Indonesia,
Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2 

2 Ibid
3Amirudin,SH.M.Hum., 2010, Korupsi  Dalam    Pengadaan    Barang   dan   Jasa,

Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 15 



perekonomian  suatu  negara,  namun tetap  saja  korupsi  dapat  menggerogoti

tatanan politik di negara demokrasi yang maju industrinya. Hal tersebut juga

terjadi di negara berkembang sepeiti Indonesia, korupsi mempunyai pengaruh

yang  signiflkan  dalam perkembangan  ekonomi  dan  politik  di  negara  yang

masih  berada  pada  tahap  transisi  menuju  negara  lebih  maju,  apabila  tidak

dihentikan,  korupsi  secara  tidak  langsung,  tidak  hanya  dapat  membawa

ekonomi  Indonesia  kepada  keteipurukan  bahkan  juga  menciptakan

ketidakstabilan situasi politik negara.

Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini

mempengaruhi  sendi-sendi  kehidupan  di  dalam masyarakat,  berbangsa  dan

bernegara.  Korupsi  pada  saat  ini  maupun  untuk  masa  yang  akan  datang

merupakan  ancaman  serins  yang  dapat  membahayakan  perkembangan

kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia

sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang

membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan apa

yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut:

Menempatkan korupsi dalam posisi tersebut bukanlah tidak beralasan dan
kecenderungan ke arah tersebut sudah dimulai oleh organisasi kerjasama
ekonomi dan pembangunan atau Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) lembaga ini (OECD) telah mengambil inisiatif
dan  berhasil  mempertemukan  visi  dan  misi  para  anggotanya  dalam
pemberantasan  korupsi  dan  diwujudkan  dalam  suatu  perjanjian  yang
disebut "The OECD Anti Corruption Treaty" yang ditandatangani oleh 29
(dua puluh sembilan) anggota dan 3 (tiga) negara di Amerika Selatan dan 2
(dua) negara di Eropa. Perjanjian ini berlaku efektif sejak bulan Desember
1998.4

4 Romli Atmasasmita, "Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad
XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia",  Disampaikan dalam Pidato
Pengukuhan  Guru  Besar  Madya  dalam  Ilmu  Hukum  Pidana  pada  Fakultas  Hukum
UniversitasPadjajaran Bandung, 25 September 1999, hlm. 5.



Semangat     dan    upaya    pemberantasan    korupsi     diawali

dengan pergerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ditandai dengan

jatuhnya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden H.M Soeharto

yang telah berkuasa selama 32 tahun, kenuidian dilanjutkan dengan terbitnya

TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang

Bersih,  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  yang  didalamnya

menetapkan  agar  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang  tentang  upaya

pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Sejurus  dengan  TAP MPR tersebut,

selanjutnya  lahirlah  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang menggantikan Undang-undang

No,  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Alasan

pergantian pengaturan korupsi dari UU No. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. 31

Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  dilihat

dalam diktum UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut : 

Bahwa UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam
masyarakat,  karena  itu  perlu  diganti  dengan  Undang-Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  baru  sehingga  diharapkan
lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Namun  kemudian,  diadakan  perubahan  pula  terhadap  UU  No.  31

Tahun 1999 dengan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan diadakan perubahan tersebut dapat dilihat dari konsideran butir b UU

No. 20 tahun 2001, yaitu :



1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum,
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum,
3. Memberikan    Perlindungan    terhadap    hak-hak    sosial     dan

ekonomi masyarakat serta
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.5 

Oleh sebab demikian sudah sangat jelas semangat untuk memberantas

tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia.  Semangat  pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  dilakukan  dengan  sarana  pencegahan

(preventif) dan pemberantasan (refresif).

Berbicara  mengenai  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi

adalah  terkait  dengan  upaya  penindakan  yang  dilakukan  lewat  tahap

penyidikan oleh penyidik yang kemudian bermuara pada suatu putusan dari

Hakim Pengadilan dan kemudian dilakukan pelaksanaan atas  putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara bersangkutan. 

Tahap-tahap  proses  tersebut  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Kitab

Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai  landasan

operasional.  Sebagaimana KUHAP tersebut,  dalam tahap penyidikan inilah

penyidik  mengumpulkan  berbagai  alat  bukti  yang  dapat  mendukung

pembuktian di persidangan. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan :

"Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  dan  menurut

cara  yang  diatur  dalam  undang  -  undang  ini  untuk  mencari  serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

5 R.  Wiyono,SH.,2009,  Pembahasan Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi edisi kedua,Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 4.



Penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Penyidik Polri,

Penyidik Kejaksaan maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  (KPK).  Penyidikan  tersebut  dimaksudkan  untuk  mencari  dan

mengumpulkan alat bukti untuk mendukung setiap unsur dalam delik tindak

pidana korupsi.

Delik pidana korupsi yang paling sering terjadi adalah delik korupsi

yang  merugikan  keuangan  negara  yang  termaktub  dalam  Pasal  2  maupun

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. 

Secara prinsip yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya

dengan menjadi rugi, atau menjadi berkurang, atau menjadi merosot, dengan

demikian  yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara  adalah  sama

artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau

menjadi merosot keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Pengertian  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara  telah  secara

jelas  ditafsirkan  oleh  pembentuk  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi,

dimana  didalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999

menyatakan bahwa yang dimuksud clengan keuangan negara adalah seluruh

kekayaan  negara  dalam  beritnk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak

dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala

hak dan kewajiban yang timbul karena :



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/
BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal
negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga
berdasarkan perjanjian dengan negara.

Begitu pula yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara

adalah  sama  artinya  dengan  perekonomian  negara  menjadi  rugi  atau

perekonomian  negara  menjadi  kurang  berjalan.  Sedangkan  di  dalam

penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan perekonomian

negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama,

berdasarkan  asas  kekeluargaan,  ataupun  usaha  masyarakat  secara  mandiri

yang didasarkan pada  kebijakan pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun

daerah,  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan

memberikan  manfaat,  kemakmiiran  dan  kesejahteraan  kepada  seluruh

kehidupan masyarakat.

Selanjutnya apabila dikaitkan antara proses penyidikan dengan unsur

kerugian Negara tersebut,  timbul beberapa pertanyaan, yaitu seperti  apakah

dalam hal terjadinya penyidikan dan telah dilakukan pengembalian kerugian

Negara oleh tersangka, penyidikan tersebut dapat dihentikan ? 

Pasal  4  Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana  Korupsi  memberikan  jawaban  atas  hal  tersebut  yaitu  dengan

menyatakan :



"Pengembalian  Kerugian  keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara

tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3"

Secara  sepintas  sudah  jelas  bahwa  undang-undang  tindak  pidana

korupsi tidak memberikan  ruang untuk dilakukan penghentian tindak pidana

korupsi atas alasan pengembalian kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut lagi, apakah yang terjadi apabila dalam proses penyidikan

ditemukan fakta bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul tidak bernilai

signifikan atau nilai nominalnya kecil ? 

Menjawab hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Surat

Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  (Jampidsus)  nomor  B-

1113/F/Fd.l/05/2010  tanggal  8  Mei  2010  perihal  Prioritas  dan  Pencapaian

Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, memberikan arahan pada

point 1 dengan isi sebagai berikut :

Diprioritaskan penanganan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat Big Fish
(bersakala besar dilihat dari pelaku/nilai kerugian keuangan Negara) dan
still going on  (dilakukan terus menerus/berkelanjutan), sesuai penjelasan
Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI Tanggal 05 Mei
2010    dan    Pengarahan    Presiden    RI    pada    pembukaan    Rakor
MAHKUMJAPOL di  Istana  Negara  tanggal  04  Mei  2010,  agar  dalam
penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya
bagi  masyarakat  yang  dengan  kesadarannya  telah  mengembalikan
kerugian  keuangan  negara  (restorative  justice),  terutama  terkait  tindak
pidana  korupsi  yang  nilai  kerugian  keuangan  relative  kecil  perlu
dipertimbangkan  untuk  tidak  ditindaklanjuti,  kecuali  yang  bersifat  still
gong on

Terbitnya  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus

Kejaksaan  Republik  Indonesia  tersebut  dilatarbelakangi  karena  Dasar

pertimbangannya nilai kerugian keuangan negaranya tidak sebanding dengan



besarnya biaya penanganan perkara Tipikor dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Kejaksaan.

Biaya  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  besar  ini

disebabkan banyaknya komponen anggaran yang dibutuhkan mulai dari biaya

administrasi,  biaya  transportasi  biaya  makan  saksi,  biaya  ahli  dan  lain

sebagainya.  Biaya  Penanganan  perkara  ini  akan  jauh  lebih  besar  apabila

penyidikaii  dan  penuntutan  dilakukan  di  daerah-daerah  kepulauan  seperti

Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  Maluku,  Maluku  Utara  dan

Papua. Sehingga sering dikatakan penanganan perkara korupsi yang memiliki

kerugian negara yang kecil malah menimbulkan kerugian negara lain dari segi

pemborosan anggaran penanganan perkara karena lebih banyak biaya yang

digunakan daripada besarnya kerugian negara perkara yang ditangani.

Jaksa Agung Barief Arief mengatakan :

"Surat  edaran  itu  sendiri  melihatnya  dari  sisi  restorative  justice.
Restorative justice Itu bukan hanya untuk korupsi, tapi untuk semua tindak
pidana, termasuk tindak pidana umum. Jika nilai kerugian negaranya tidak
seberapa,  maka  harus  diberlakukan  pula  prinsip  di  atas.  Basrief
mencontohkan  beberapa  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di
beberapa  daerah,  di  antaranya  di  Jambi.  kerugian  negara  yang  dapat
dibuktikan Rp 300 ribu, karena jaksa menerima berkas perkara itu dan itu
terbukti,  sampai  banding,  kasasi.  Nah  nominal  Rp  300  ribu  yang  bisa
dibuktikan dengan biaya penyelesaian satu perkara yang meliputi puluhan
juta, apalagi kasus yang rumit bisa ratusan juta. Apakah adil seperti itu dan
bermanfaat atau tidak, .negara mengeluarkan ongkos Rp 70-80 juta hanya
untuk mengejar Rp 300 ribu?"6

Terbitnya  Surat  Edaran  Jampidsus  tersebut,  menimbulkan  polemik,

disatu sisi alasan penghentian penyidikan atas dasar jumlah kerugian negara

yang  disertai  dengan  ketentuan  pengembalian  kerugian  negara  merupakan

6 Gatranews,2014, Restorative  Justice,  Jaksa  Tak  Tangani  Pidana  Kecil,  tersedia  di
http://www.gafra.cprn/hukum-J/45 diakses 10 Pebruari 2014

http://www.gafra.cprn/hukum-J/45


langkah  progresif  yang  memberikan  peluang  untuk  memulihkan  kerugian

negara itu sendiri karena pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-

mata hanya ditujukan untuk menghukum pelaku namun juga penyelamatan

kekayaan negara sehingga dana pengembalian kerugian negara tersebut dapat

digunakan kembali untuk melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan

rakyat.

Namun disisi lain, penggiat antikorupsi Koordinator Divisi Investigasi

dan Publikasi ICW, Agus Sunaryanto menegaskan, :

"Sebaiknya  Jaksa  Agung  Basrief  Arief  bukan  hanya  sekadar
menindaklanjuti  dengan kajian  Surat  Edaran  Jaksa  Agung Nomor  1113
tersebut, ia harus mencabutnya sesegera mungkin. Surat edaran tersebut
hanya  akan  membuka  peluang  modus  korupsi  baru  di  daerah,  dengan
memecah jumlah kerugian negara dari  proyek dana hibah atau bantuan
sosial.  Dengan begitu,  secara tidak langsung Surat Edaran Jaksa Agung
akan melegitimasi bibit-bibit baru pelaku korupsi uang negara. Kejaksaan
agak  malas  menangani  kasus-kasus  yang  nilainya  kecil  yang  ditangani
kepolisian. Padahal, nilai kecil tidak serta merta yang ketahuan seperti itu.
Seharusnya ada kreativitas kejaksaan, apakah benar kerugian cuma segitu?
Perlu kecerdasan penegak hukum. Perlu diingat, nilai kerugian negara Rp
2 juta sangat kecil bagi masyarakat Jakarta. Namun, tidak demikian halnya
bagi  masyarakat  pedesaan  yang  terisolasi.  Surat  edaran  ini akan
menyuburkan praktik korupsi mulai dari daerah terpencil, sekalipun dalam
jumlah kecil.7

Disisi lain, arahan dalam Surat Edaran tersebut memiliki kontradiksi

dengan  KUHAP  dan  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Seperti

dijelaskan  diatas,  bahvva  tidak  terdapat  ruang  penghapusan  tindak  pidana

karena  dikembalikannya  kerugian  Negara  sebagaimana  disebutkan  dalam

Pasal 4 Undang-undang Korupsi, selain itu, dalam KUHAP tidak mengenal

7 Ninuk Cucu Suwanti/M. Bachtiar  Nur,2014,  Surat Edaran Legalkan Korupsi  Skala
Kecil, tersedia  di  http://www.sinarharapan.co/news/read/32216/surat-edaran-legalkan-korupsi-
skala-kecil, diakses 10 Pebruari 2014.



penghentian penyidikan dengan alasan tersebut. Pasal 109 ayat (2) KUHAP

menyatakan :

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal

itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Memperhatikan  ketentuan  diatas  sudah  jelas,  KUHAP memberikan

batasan  secara  limitative  hal-hal  yang  dapat  digunakan  sebagai  alasan

penghentian suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut antara lain :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka

atau  bukti  yang diperoleh  penyidik  tidak  memadai  untuk membuktikan

kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa

yang  'disangkakan  terhadap  tersangka  bukan  merupakan  perbuatan

pelanggaran    dan    kejahatan,    dalam    hal    ini    berwenang

menghentikan  penyidikan.  Atau  tegasnya,  jika  apa  yang  disangkakan

bukan  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran  pidana  yang  termasuk

kompetensi peradilan umum. 

3. Penghentian Penyidikan demi hukum, terdiri dari :

a. Nebis In idem.

b. Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP).



c. Karena Kadaluarsa.8

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dalam rangka menyusun tesis dengan mengambil judul 

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan antara esensi dari SE

Jampidsus  No.B-1113/F/Fd.1/05/2010  sebagai  dasar  melakukan

Penghentikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan dengan

peraturan perundang-undangan pidana terkait lainnya ? 

2. Apakah  aturan  internal  kejaksaan  dalam bentuk  SE  Jampidsus  No.  B-

1113/F/Fd.1/05/2010 dapat mengikat eksternal dan berlaku umum dalam

penghentian penyidikan tindak pidana korupsi ? 

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini,  untuk memudahkan dalam menelaah dan tidak

melebar  ke  permasalahan  lain,  maka  perlu  diadakan  pembatasan  masalah.

Penulisan  penelitian  ini  meliputi  masalah-masalah  antara  lain  proses

penyidikan korupsi khususnya prosedur penghentian penyidikan tindak pidana

korupsi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  khususnya  penyidik  dari  kejaksaan

untuk selanjutnya dikaitkan dengan adanya fakta jumlah kerugian negara yang

8 M.  Yahya  Harahap,  SH.,  2010,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  dan
Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151.



kecil berdasarkan Surat Edaran Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal

8 Mei 2010. 

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Penulisan  tesis  ini  ditujukan  untuk  pengembangan  khasanah

keilmuan  penulis  dalam bidang  hukum serta  untuk  mengembangkan

ilmu  hukum  terkait  dengan  paradigma  science  as  a  process  (ilmu

sebagai  proses),  dengan  paradigma  ini  ilmu  tidak  akan  pernah

mandeg/final dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang objeknya

masing-masing. Dalam hal ini menyangkut hukum acara pidana dalam

substansi penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui,  mengkritisi  serta mengkaji  bagaimana

pengaturan  penghentian  penyidikan  khususnya  tindak  pidana

korupsi  dan  apakah  jumlah  kerugian  negara  menentukan

keberlanjutan  proses  penyidikan  menurut  hukum  positif  di

Indonesia 

2. Untuk  mengetahui,  mengkaji  dan  menganalisis  relevansi

tindakan penyidik khususnya penyidik kejaksaan dikaitkan adanya

fakta penyidikan mengenai jumlah kerugian negara yang kecil

1.5. Manfaat Penelitian



Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis

ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil pcnelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi  teoritik  dalam  pengembangan  teori,  konsep,  asas  hukum

acara pidana khususnya berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan dan

penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi

penyidik  khususnya  penyidik  Kejaksaan  yang  melakukan

penanganan tindak pidana  korupsi  dengan unsur  kerugian  negara

yang kecil dan dihadapkan pada dilema nonteknis berkaitan dengan

anggaran penanganan perkara.

2. Dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada

pemerintah  dan  badan  legislatif  terhadap  hukum  acara  pidana

Indonesia  melalui  kajian  yuridis  terhadap  pengaturan  serta

mekanisme penghentian tindak pidana korupsi dikaitkan terobosan

dan pembaharuan hukum berdasarkan restorative justice.

1.6. Orisinalitas Penelitian



Hasil  penelusuran  yang  penulis  telah  lakukan,  terdapat  beberapa

tulisan dan  penelitian  mengenai   penghentian  penyidikan  tindak  pidana

korupsi. Beberapa tesis sebelumnya diantaranya sebagai'berikut:

1. Judul Penelitian : Alasan  Pemberhentian  Penyidikan  Suatu  Tindak

Pidana Korupsi. 

Peneliti : Johana Olivia Rumajar 

(Universitas Samratulangi Tahun 2014) 

Kajian/Masalah  : 

a. Apakah  yang  menjadi  alasan  penghentian  penyidikan  suatu  tindak

pidana korupsi? 

b. Bagaimana  Kewenangan  Penyidik  Dalam  Mengeluarkan  Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak   Pidana

Korupsi ?

2. Judul Penelitian  : Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Peneliti : I  Dewa Gede Dana Sugama 

(Universitas Udayana, Denpasar Tahun 2014)

Kajian/Masalah    : 

a. Mengapa KPK Tidak Diberi  Wewenang Mengeluarkan

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

3. Judul Penelitian  : Penghentian Penyidikan berdasarkan asas oportunitas

oleh Jaksa Agung 



Peneliti : Evi Anastasia 

(Universitas Indonesia Tahun 2009)

Kajian / Masalah : 

a. Apakah  asas  oportunitas  yang  merupakan  diskresi  Jaksa  Agung  RI

dapat menjadi alasan melakukan Penghentian Penyidikan? 

b. Apakah penyampingan perkara meliputi Penyidikan dan Penunutan?

Peneliti  atau  penulis-penulis  sebelumnya  yang  mengangkat  tema

tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  khususnya  Penghentian

Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  belum  tampak  memunculkan  Jumlah

Kerugian Negara sebagai alasan Penghentian Penyidikan. 

Terhadap sajian penelitian yang peneliti  lakukan merupakan penelitian

yang baru / orisinil dibandingkan dengan peneliti / penulis lainnya.

1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir

Landasan   teoritis   adalah   upaya  untuk   mengidentifikasi   teori-

teori hukum umum/khusns, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan-

aturan  hukum,  norma  hukum,  dan  lain-lain  yang  akan  digunakan  sebagai

landasan untuk membahas masalah penelitian. Dalam landasan teoritis penulis

dapat  mengidentiflkasikan  asas-asas  hukum,  teori-teori  hukum  serta  yang

digunakan untuk membahas masalah penelitian.

1.7.1. Asas Hukum

1. Asas Preferensi Hukum



Dalam  identifikasi  aturan  hukum  seringkali  dijumpai

keadaan aturan hukum, yaitu  kekosongan hukum  (leemten in  het

rechf),  konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma

yang  kabur  (vague  van  normen)  atau  norma  tidak  jelas.9 Dalam

menghadapi  konflik  antar  norma  (antinomi  hukum),  maka

berlakulah asas preferensi yaitu :

1. Lexsuperiori  derogate  legi  inferiori,  yaitu  peraturan
perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  akan  melumpuhkan
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. Lex  specialist  derogate legi generali,  yaitu peraturan yang
khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau
peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. Lex  posteriori  derogate  legi  priori,  yaitu  peraturan  yang
baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.10

Asas ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama,

dimana dengan menggunakan asas ini  dapat  diketahui bagaimana

kedudukan  masing-masing  peraturan  perundang-undangan  yang

mengatur  mengenai  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  berikut

pengaturan  tentang  penghentian  penyidikan  tersebut,  apakah

pengaturan  tersebut  telah  sesuai  satu  dengan  yang  lainnya  dan

bagaimana  asas  menentukan  apabila  terdapat  ketidak  sesuaian

dalam pengaturan tersebut.

2. Konsep Keseimbangan Kepentingan 

9 Rifai,   Ahmad,   2011,   Peentuan Hukum   Oleh   Hakim  Dalam  Perspektif Hukum
Progresif, Cetakan Kedua, Sinar Grallka, Jakarta, hlm. 89.

10 Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ketiga,
Liberty, Yogyakarta, hlm. 85-87.



Pragmatisme  Amerika  merupakan  basis  ideologi  teori

Roscoe  Pound  tentang  keseimbangan  kepentingan.  Bagi  Pound,

hukum tidak boleh mangawang dalam konsep-konsep logis analitis

maupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang

terlampau ekslusif.

Pound  mengajukan  tiga  kategori  kelompok  kepentingan,

yaitu  kepentingan  umum,  sosial  dan  kepentingan  pribadi.

Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar

tercapai  keseimbangan  yang  proporsional.   Manfaatnya  adalah

terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian   rupa   hingga

secara    maksimum    mencapai    kepuasan    akan  kebutuhan

dengan    seminimum    mungkin    menghindari    benturan    dan

pemborosan.

Kepentingan  yang  terdiri  dari  kepentingan  umum  terbagi

atas dua, yaitu: (i) Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan

hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan (ii)

Kepentingan-kepentingan  negara  sebagai  penjaga  kepentingan-

kepentingan sosial.

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/kepentingan

perorangan adalah :

a. Pribadi

b. Kepentingan-kepentingan  dalam  hubungan  rumah

tangga/domestik

c. Kepentingan  substansi  meliputi  perlindungan  hak  milik,

kebebasan  menyelesaikan  warisan,  kebebasan  berusaha  dan



mengadakan kontrak dan hak untuk mendapatkan keuntungan

yang sah, pekerjaan serta hak untuk berhubungan dengan orang

lain.

Kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan yaitu :

Pertama, kepentingan sosial  dalam soal keamanan umum. Kedua,

kepentingan  sosial  dalam soal  keamanan  institusi  sosial,  Ketiga,

kepentingan-kepentingan  sosial  menyangkut  moral  umum.

Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya

sosial.  Kelima,  kepentingan  sosial  menyangkut  kemajuan  sosial.

Keenam, kepentingan sosial menyangkut kepentingan individual.

Kategori  kepentingan  seperti  yang  diajukan  oleh  Pound,

tidak saja bermanfaat bagi kepentingan legislasi, tetapi juga berguna

bagi dunia praktik dengan mengaitkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai

dalam suatu kepentingan dengan kepentingan yang lainnya. Dalam

Dunia  praktik  problema  pokok  yang  lebih  mendesak  adalah

problema  metode  yang  memungkinkan  para  penegak  hukum

sampai    pada    keseimbangan    dan    penilaian    keseimbangan-

keseimbangan dimaksud.

Teori  ini  relevan  untuk  membantu  memecahkan

permasalahan kedua, dimana terdapat perbedaan kepentingan dalam

hal  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  disatu  sisi

pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu menjadi

suatu keharusan ditengah besarnya akibat yang ditimbulkan korupsi

dalam  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  namun  disisi  lain

terdapat kepentingan untuk menjalankan penyidikan tersebut yang



efektif  dan  efisien  sehingga  menghasilkan  output  sesuai  yang

diharapkan  tidak  hanya  penghukuman  terhadap  pelaku  tindak

pidana  korupsi  tetapi  juga  pemulihan  atas  kerugian  negara  yang

timbul.

3. Konsep Kepastian Hukum

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian

hukum  terwujud  dalam  masyarakat.  Kepastian  hukum  adalah

ketika suatu peraturan yang dibuat diundangkan secara pasti karena

mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Yang  dimaksud  dengan  jelas

karena tidak ambigu (multi-tafsir) dan yang dimaksud dengan logis

karena ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma

yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian  aturan  dapat  berbentuk

inkontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum atau  rechtszekerheld  menurut J.M. Otto,

yang  dikutip  Tatiek  Sri  Djatmiati  dikemukakan  terdiri  dari

beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya  aturan  yang  konsisten  dan  dapat  diterapkan  yang
ditetapkan negara.

2. Aparat pemerintah rnenerapkan aturan hukum tersebut secara
konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.

3. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum.
4. Hakim  yang  bebas  dan  tidak  memihak  secara  konsisten

menerapkan aturan hukum tersebut.
5. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.11

11 Tatiek Sri Djatmiati, 2002,  Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, PPS
Unair, Surabaya, h.18.



Kepastian  hukum  merupakan  keadaan  dimana  pelaku

manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan

berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut yang dikaitkan dengan kepastian

hukum mengembalikan  kerugian  negara  akibat  kerusakan  hutan

yang  terjadi  akibat  perbuatan  sengaja  seseorang  melalui  uang

pengganti,  maka  dengan  ini  harus  dilaksankan  secara  jelas  dan

transparan,  kapan,  dan  bagaimana  uang  pengganti  tersebut  bisa

digunakan sehingga terciptanya kepastian hukum.

Kepastian  hukum  dalam  negara  hukum  selalu

mengutamakan  landasan  peraturan  perundang-undangan  dan

keadilan  dalam  setiap  kebijakan.  Kebijakan  yang  kemudian

disepadankan  dengan  istilah  policy  sebagai,  "The  general

principles by which a governments in guided in its management of

public affairs.12 Atau asas-asas umum yang menjadi pedoman bagi

suatu pemerintahan dalam pengelolaannya  atas  masalah-masalah

publik.

Kepastian  hukum  berkaitan  dengan  supremasi  hukum,

karena hukumlah yang   berdaulat.   Teori   Kedaulatan   Hukum

menurut   Krabbe13  :    bahwa  hukumlah  memiliki  kedaulatan

tertinggi.  Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat  dan jabatan

seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum.

12 Brian A. Gamer (ed), 1999, Black's Law Dictionary, (St. Paul : West Publishing Co.,
Min), hlm.196. 

13 Soehino, 1998, llnni Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm.156.



Karena,  hukumlah  yang  memberikan  pengakuan  hak

maupun  wewenang.  Yohanes  Usfunan,  menguraikan  "supremasi

hukum"  Karena,  hukumlah  yang  memberikan  pengakuan  hak

maupun  wewenang.  Dalam  literatur  hukum  ditemukan  istilah

supremasi  hukum  yang  sebenarnya  merupakan  istilah  yang

dikembangkan  oleh  A.V.  Dicey  terkait  the  rule  of  law.  Sejalan

dengan konsep A.V.  Dicey,  adapun unsur-unsur  the  rule  of  law,

yakni :

1. Supremasi Hukum

2. Persamaan

3. Proteksi Hak Asasi Manusia14

Supremasi  hukum  tersebut  secara  konsepsional  sama

artinya  dengan  asas  legalitas  dalam  konsep  negara  hukum

(rechtstaaf)  yang  dikembangkan  dalam  sistem  hukum  Eropa

Kontinental  menurut  M.C.  Burkens  dalam  kaitan  itu  mencatat

mengenai syarat-syarat negara hukum adalah adanya :

1. Asas Legalitas

2. Pembagian Kekuasaan

3. Perlindungan HAM

4. Pengawasan Pengadilan (Peradilan Administrasi)15

14 Yohanes  Usfunan,  2004,  Perancangan  Peraturan Perundang-undangan yang  baik
menciptakan Pemerintahan yang bersih dan demokratis, orasi ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru
Besar Hukum Tata Negara, UNUD, Denpasar-Bali, 1 Mei 2004, (Selanjutnya disebut Yohanes II),
hlm.24

15 Ibid, hlm. 25 



Teori  ini  digunakan  untuk  mengkaji  beberapa  peraturan

perundang-undangan  yang  tidak  sinkron  dalam  pengaturan

penghentian  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sehingga  dapat

memberikan  kepastian  hukum  terhadap  proses  penghentian

penyidikan dengan alasan jumlah kerugian Negara yang kecil.

1.7.2. Teori Hukum 

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, "Kata teori berasal

dari kata theoria yang artinya pandangan atau wawasan”16 Lebih lanjut,

mengutip  pendapat  Gijssels,  menyatakan  bahwa,  "Kata  teori  dalam

Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat,

dan  pengertian-pengertian  yang  sehubungan  dengan  kenyataan  yang

dirumuskan  sedemikian,  sehingga  memungkinkan  menjabarkan

hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji".17 Berdasarkan hal tersebut dapat

diketahui bahwa, teori hukum adalah teori-teori mengenai hukum yang

merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini

disepakati  kebenarannya  dan  merupakan  suatu  teori  baku  yang

disepakati para ahli hukum.

Penelitian  ini  mempergunakan  teori-teori  yaitu  Teori  Kewenangan,

Teori  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Teori  Harmonisasi  Hukum,  Teori

16 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, hlm. 4.

17 Ibid, hlm. 5 



Utilitarianisme dan Teori Mekanisme Integrasi, masing-masing secara singkat

terurai sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Guna  menjastifikasi  tindakan  hukum  yang  dilakukan  seseorang

atau tindakan kelembagaan karena jabatannya maka dilakukanlah melalui

tindakan yang namanya "wewenang". Secara keilmuan hukum wewenang

merupakan  konsep  inti  dalam  ranah  hukum  tata  negara  dan  hukum

administrasi negara. Wewenang yang dalam konsep keilmuan hukum telah

pula  diakui  menjadi  sebuah  teori  yang  lazimnya  disebut  dengan  "teori

kewenangan".

Secara  etimologi  kewenangan  berasal  dari  kata  wenang,  dengan

variasi  imbuhan yang menjadi  wewenang,  kewenangan,  berwenang dan

sebagainya.  Wewenang  berarti  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak.

Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai  untuk  melakukan

sesuatu,  berwenang  artinya  mempunyai/mendapat  hak  dan  kekuasaan

untuk melakukan sesuatu.18

Kalangan  doktrinal  memberikan  pengertian  sebagai  perumusan

makna wewenang tersebut. Para ilmuwan hukum di bidangnya seperti :

18 Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan,  1991,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, hlm: 1128.



1. H.D.  Stout,  wewenang  adalah  keseluruhan  aturan-aturan  yang

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah

oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.19

2. FPCL. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap

sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif,  dan dengan

begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan

warga negara.

3. Indoharto,  wewenang  sebagai  suatu  kemampuan  yang  diberikan

oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk

menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah20 

4. Bagir Manan, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.21

Kalau dicermati  dari  beberapa pendapat  dan rumusan pengertian

dari wewenang tersebut, maka mengandung unsur-unsur seperti :

1. Adanya tindakan hukum yang sifatnya hukum publik.

2. Dilakukan oleh subyek hukum publik.

3. Adanya kemampuan bertindak.

4. Untuk melakukan hubungan-hubungan hukum publik.

5. Diberikan oleh undang-undang.

6. Mengandung hak dan kewajiban.

7. Menumbuhkan akibat hukum yang sah.

19 Lukman Hakim, 2010,  Kedudukan Hukum Komisi  Negara di  Indonesia,  Program
Pasca Unibra, Malang, hal : 52.

20 Indoharto, 2004, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal : 94.

21 Bagir  Manan,  2007 (Dalam Sadjijono :  Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum
AdministrasiNegard), Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hal : 51.



Wewenang  dengan  unsur-unsur  di  atas,  tidak  secara  otomatis

diperoleh atau melekat setiap pejabat pemerintahan. Secara teori terdapat

tiga  cara  untuk  memperoleh  wewenang  pemerintah  seperti  yang

dikemukakan  oleh  HD  Van  Wijk/Willem  Konijnembelt  melalui  cara

atributif,  delegatie  dan  mandat.  Yang  masing-masing  dimaknai  sebagai

berikut : Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat

undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan

wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ  pemerintahan  kepada  organ

pemerintahan lainnya,  mandat  adalah terjadi  ketika  organ pemerintahan

mengijinkan wewenangnya dijalankan oleh organ lain atas namanya.22

Kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan (atribusi)

secara jelas dinyatakan diberikan kepada organ pemerintahan. Dalam SPP

salah satu sub sistem struktur  yang tergolong ke dalam aparat  penegak

hukum termasuk  pula  organ  pemerintahan  dalam hukum publik  adalah

jaksa. Peran jaksa adalah sebagai pejabat hukum publik selaku penuntut

umum guna mengemban misi due process of law.

Polri berdasarkan Pasal 6(1) KUHAP Jo Pasal 14 ayat (1) huruf g

Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara

Republik  Indonesia,  memiliki  kewenangan  melakukan  Penyidikan

terhadap  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana,  selain  itu

Kejaksaan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pasal  30  Undang-undang

Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  juga

22 Ibid, hlm. 58 



memiliki kewenangan yang sama, demikian pula Komisi Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  memiliki  kewenangan  untuk  menangani  kasus

korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam konteks  kebijakan  hukum pidana  (penal  policy)  menurut

Marc Ansel, penal policy aclalah :

"Both science and art, of which the practical purposes ultimately are
to anable the positive rules better formulated and to guide not only
the  legislator  who has  to  draft  criminal  statutes,  but  the  court  by
which  they  are  applied  and  the  prison  administration  which  gives
practical effect to the court's decision.23

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan

praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara

lebih  baik  dan  untuk  memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat

undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-

undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan,

A.  Mulder  menyatakan  kebijakan  hukum  pidana  dipadankan

dengan  strafrechtspolitiek,  yang  artinya  sebagai  garis  kebijakan  untuk

menentukan :

1. Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu

diubah dan diperbaharui. 

2. Apa  yang  dapat  diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya  tindak

pidana.

23 Marc Ancel, 1965, Social Defense A Modem Approach Problem, Routledge & Kegan
Paul, London, hlm. 209.



3. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan24

Sejalan  dengan  pandangan  Marc  Ancel  dan  Mulder,  Sudarto

menyatakan  bahwa  "penal  policy  dapat  diartikan  sebagai  usaha

mewujudkan peraturan  perundang-undangan pidana  yang sesuai  dengan

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan

datang."25 Pada  sumber  lain  juga  Sudarto  menyatakan  "bahwa

menjalankan  politik  (kebijakan)  hukum  pidana  juga  mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling

baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.26

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A.

Mulder  dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup

dari  kebijakan  (politik)  hukum  pidana  (penal  policy)  secara  sistematis

dapat dirangkum menjadi tahapan seperti:

1. Kebijakan legislative (formulasi)

2. Kebijakan yudikatif (aplikasi)

3. Kebijakan eksekutif (eksekusi)27

Teori  ini  relevan  untuk  membahas  masalah  kedua  mengenai

pengaturan  dan  mekanisme  dari  penghentian  penyidikan  tindak  pidana

24 Arief,    Barda   Nawawi,    1998,    Beberapa   Aspek   Kebijakan   Penegakan    dan
Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 3.

25 Sudarto,   1993,  Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,  Kajian Terhadap
Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm. 9.

26 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 19.
27 Arief,   Barda  Nawawi,   2001,   Makalah  Penegakan  Hukum   dan  Kebijaksanaan

PenanggulanganKejahatan, Citra Aditya, Bandung, hlm. 74.



korupsi,  sementara  ini  pengaturan  selain  diatur  jelas  dalam  KUHAP

namun juga diatur dalam bentuk SEJAMPIDSUS yang mengikat internal

instansi Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak imperatif.  Kedepannya

diharapkan kebijakan legislatif  (formulasi)  sebagai  langkah awal  dalam

memformulasi  suatu  peraturan  perundang-undangan  mengenai

penghentian  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sehingga  pada

pelaksanaannya tidak lagi menimbulkan kerancuan.

3. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi  hukum telah muncul  dalam ilmu hukum di  Jerman

pada  tahun  1992.  Penggagasnya  Rudolf  Stammler  (1856-1938).

Harmonisasi  hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan

untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan

hubungan  diantara  keduanya  terdapat  keanekaragaman  yang  dapat

mengakibatkan  disharmoni.  Rudolf  Stammler  mengemukakan  suatu

konsep  fungsi  hukum,  bahwa  tujuan  atau  fungsi  hukum  adalah

harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan antara individu dan

antara individu dengan masyarakat. Dikatakan oleh Stammler "a just law

aims at harmonizing individual purposes with that of society".28

Istilah  harmonisasi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  asal  kata

"harmonia" yang artinya :"terlibat secara serasi dan sesuai". Secara filsafat

dapat diartikan kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa,

sehingga  faktor-faktor  tersebut   menghasilkan   kesatuan   yang   luhur.

28 Goesniadhi   S,   Kusni,   2010,   Harmonisasi  Sistem   Hukum,   Mewujudkan   Tata
Pemerintahan Yang Baik, Nusa Media, Malang, hlm. 2.



Dalam   perspektif  psikologi  diartikan  sebagai  keseimbangan  dan

kesesuaian,  segi-segi  alam,  perasaan,  alam  pikiran,  dan  perbuatan

individu,sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan29

Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut diatas,

dikembangkan  oleh  para  ahli  dengan  menghubungkan  keterkaitannya

dengan fungsi  hukum dalam berbagai  aspek kepentingan hukum antara

individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan

teori  harmonisasi  hukum.  Pendapat  para  ahli  tersebut  memberikan

konsepsi pemikirannya tentang harmonisasi hukum, diantaranya:

1. L.  M.Gandhi,  memaknai  harmonisasi  hukum  adalah  mencakup
penyesuaian  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pemerintah,
keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan
peningkatan  kesatuan  hukum,  kepastian  hukum,  keadilan  dan
kesebandingan,  kegunaan  dan  kejelasan  hukum tanpa  mengaburkan
dan mengorbankan pluralisme hukum30

2. Kusnu Goesniadhie berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah
upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan,
hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau
proses  untuk  merealisasi  keselarasan,  kesesuaian,  keserasian,
kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum dalam suatu
kesatuan kerangka sistem hukum nasional."31

3. Wicipto  Setiadi  menyatakan  pengharmonisasian  adalah  upaya
untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan
konsepsi  suatu  rancangan  peraturan  perundang-undangan,  dengan
peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat
maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-
undangan  sehingga  tersusun  secara  sistematis,  tidak  saling
bertentangan atau tumpang tindih (over lapping)32 

29 Sadzily, Hasan, dkk., 1995, Ensiklopedi Indonesia, Ihtiar Baru, Jakarta, him. 1262.
30 Gandhi, L.M.,  1980,  Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif,  (Pidato

Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH Ul, dalam Mohammad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia
IJtnum, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 88.

31 Goesniadhie, S., Loc.cit.
32 Setiadi,  Wicipto,  2007,  Proses  Pengharmonisasian  Sebagai  Upaya  Untuk

Memperbaiki Kualitas Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 2, Juni 2007,
hlm. 48.



4. Juniarso Ridwan menyatakan harmonisasi merupakan suatu upaya
atau  proses  melakukan  pembatasan-pembatasan  perbedaan  yang
berkenaan  dengan  adanya  kejanggalan  dan  bertentangan  dengan
hukum-hukum.33

5. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman
memberikan pengertian  harmonisasian  hukum sebagai  kajian  ilmiah
untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu
baik  pada nilai-nilai  filosofis,  sosiologis,  ekonomis  maupun yuridis,
pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dalam
berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  hukum yang  tidak
tertulis yang hidup dalam masyarakat,... dstnya.34

4. Teori Utilitarianisme

Teori  ini  dikemukakan  oleh  Jeremy Bentham yang  secara  garis

besar  teori  ini  mengacu  pada  dasar  bahwa  pidana  adalah  alat  untuk

menegakkan hukum dalam masyarakat untuk mencegah timbulnya suatu

kejahatan, sehingga tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Tujuan pidana

menurut  teori  utilitarian  ialah  tata  tertib  masyarakat,  dan  untuk

menegakkan  tata  tertib  itu  diperlukan  pidana.  Pidana  adalah  untuk

mencegah  timbulnya  tindak  pidana  dengan  tujuan  agar  tata  tertib

masyarakat  tetap  terpelihara.  Untuk  mencapai  tujuan  ketertiban

masyarakat,  maka  pidana  memiliki  tiga  macam  sifat,  yaitu  :  bersifat

menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Dasar

pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak supaya orang

jangan melakukan kejahatan.35

33 Ridwan,  Juniarso,  2009,   Hukum Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan
Publik, Nuansa, Bandung, him. 219-220

34 Ibid, hlm. 223 
35 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,  alumni,

Bandung, h.16.



Menurut  pandangan  Utilitarianisme  bahwa pidana itu  ditetapkan

bertujuan untuk pencegahan kejahatan untuk mencapai tujuan yang lebih

tinggi  yaitu  kesejahteraan  masyarakat.  Proses  penjatuhan  pidana  yang

terpenting bukanlah pidana itu sendiri tetapi sesuatu yang ingin dihasilkan

dengan  adanya  pemidanaan  tersebut.  Atas  dasar  tersebut  dapat

disimpulkan  bahwa  menurut  teori  utilitarian  penjatuhan  pidana  ingin

dicapai dua hal yaitu:

a. Prevensi umum (General preventie) 
Prevensi  umum  menekankan  bahwa  tujuan  pidana  adalah  untuk
mempertahankan  ketertiban  masyarakat  dari  gangguan  kejahatan.
Dengan  memidana  pelaku  tindak  pidana,  diharapkan  anggota
masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. 
b. Prevensi Khusus (Speciale preventie)
Prevensi  khusus  menekankan  bahwa  tujuan  pidana  adalah  agar
terpidana  jangan  mengulangi  perbuatannya.  Dalam  hal  ini  pidana
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak
pidana  yang  berfungsi  untuk  mendidik  dan  memperbaiki  terpidana
agar  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik  dan  berguna,  sesuai
dengan harkat dan martabatnya.

Menurut  kaum  utilitarianisme,  tujuan  perbuatan  sekurang-

kurangnya mengurangi atau menghindari kerugian yang diakibatkan oleh

perbuatan yang dilakukan oleh  diri  sendiri  ataupun orang lain.  Adapun

maksimalnya  adalah  dengan  memperluas  kegunaan,  manfaat,  dan

keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan.

Penghentian   Penyidikan   Tindak   Pidana   Korupsi   khususnya

yang memiliki jumlah kerugian keuangan yang kecil merupakan salah satu

upaya  untuk  menyeimbangkan   penindakan   secara  badaniah  pelaku



namun  juga ditujukan  kepada  pemulihan  kerugian  Negara  itu  sendiri,

sehingga dapat bermanfaat kembali untuk perekonomian Negara.

5. Teori Mekanisme Integrasi 

Teori  ini  mengaitkan  hukum  dengan  ekonomi.  Parsons

menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial

yang lebih besar.  Disamping hukum,  terdapat  sub-sub sistem lain yang

memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem dimaksud

adalah Budaya, politik dan ekonomi.36

Budaya  bertautan  dengan  nilai-nilai  ideal  yang  harus

dipertahankan. Sub Sistem ini berfungsi untuk mempertahakan nilai-nilai

luhur  dan mulia  dalam masyarakat.  Politik  berkaitan dengan kekuasaan

dan  kewenangan,  memiliki  tugas  pendayagunaan  kekuasaan  dan

kewenangan  untuk  mencapai  tujuan.  Sedangkan  Ekonomi  memberikan

sumber  daya  materiil  yang  dibutuhkan  menopang  hidup  sistem.  Untuk

menjamin  berfungsinya  sub-sistem tersebut,  hukumlah  yang  ditugaskan

menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub-sistem yang lain itu.

Masukan dari sub-sub sistem yang lain itu, harus dimanfaatkan dan

diolah  oleh  sub-sistem  hukum  untuk  meningkatkan  kemampuan

menjalankan fungsi integrasi. Sumbangan personil dan kewenangan dari

sub-sistem politik,  harus  dimanfaatkan  untuk  memperkokoh  legitimasi.

Sumbangan  modal  dan  sarana  dari  sub-sistem  ekonomi,  harus

didayagunakan  untuk  menciptakan  organisasi  yang  efektif  dan  efisien,

36 Talcott Parson, 1971,  The System of Modern Societies,  Englewood Cliffs,  Prentice
Hall, Page 45 



Sedangkan sumbangan nilai dan moral dari sub-sistem   budaya,   harus

dimanfaatkan   untuk   melahirkan   keputusan-keputusan yang adil dan

obyektif. 37

Berdasarkan  teori  ini,  dapat  diketahui  keterkaitann  antara  hukum

dengan  subistem  lain  khususnya  sub-sistem  ekonomi.  Kerugian  keuangan

negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi termasuk aspek sub-sistem

ekonomi yang berkaitan dengan hukum. Hukum dan ekonomi harus saling

mendukung sehingga dapat menghasilkan output yang efektif dan efisien.

37 Bernard L. Tanya, 2013, Teori Hukum, Genta Publishing,h.l39.
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1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Metode Yuridis Normatif  yang sering juga disebut sebagai penelitian

doktrinal  (doctrinal  research)  yaitu merupakan suatu penelitian yang

mengacu pada analisis hukum baik dalam arti law as it is written in the

book, maupun dalam arti law as it is decided by Judge through judicial

proces's”38

Penelitian merupakan suatu sarana atau upaya pencarian untuk

mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  cara

menemukan, dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan

suatu  analisa.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  "Penelitian  hukum

adalah suaju proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum

yang  dihadapi."39 Menurut  Morris  L.  Cohen  dan  Kent  C.  Olson

mengemukakan bahwa  "Legal research is  an essential component of

legal  practice.  It  is  the  process  of  finding  the  law that  governs  an

activity  and  materials  that  explain  or  analyze  that  law”40.  Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa, "dalam ilmu hukum terdapat dua jenis

penelitian  hukum,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian

38 Dworkin,  Ronald,  1973,  Legal  Research,  Daendalus,  1973,  h.  250,  dalam  Yenti
Garnasih,  2003,  Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  Laundering),  Program  Pasca  Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 40

39 Mahmud Marzuki, Peter, 2005,  Penelitian Hukum,  Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta,
hlm. 35.

40 Cohen, Morris, L. dan Olson, Kent, C., 2000, Legal Research In A Nutshell, Seventh
Edition, ST. Paul, Minn, West Group, hlm. 1.



hukum sosiologis  atau  empiris.41 Penelitian  hukum Normatif  disebut

juga  sebagai penelitian  hukum doktrinal  dan  juga  disebut  penelitian

hukum perpustakaan.

Disebut  penelitian  hukum  doktrinal  karena  penelitian  ini

dilakukan atau ditujukan pada peraturan- peraturan yang tertulis atau

bahan-bahan  hukum  lain,  sedangkan  disebut  sebagai  penelitian

perpustakaan  atau  studi  dokumen karena  penelitian  ini  lebih  banyak

dilakukan perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih

banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada

diperpustakaan.42      

1.8.2 Jenis Pendekatan

Sesuai  dengan  karakteristik  dan  sifat  penelitian  normatif

(kepustakaan),  maka  dalam  penelitian  ini  akan  memakai  beberapa

metode pendekatan, diantaranya :

1. The  Statue  Approach pendekatan  perundang-undangan

yakni  beberapa  penelusuran  terhadap  beberapa  peraturan

perundang-undangan dalam hal ini menyangkut proses penyidikan

khususnya  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  selanjutnya

masuk pada tahap penghentian penyidikan .

2. The  Analitical  and  Conseptual  Approach (pendekatan

analisis  konsep  hukum)  yakni  berupa  menelusuri  tentang

41 Soekanto, Soerjono, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI)
Press), Jakarta, hlm. 51.

42 Waluyo, Bambang, 1991,  Penelitian Hukum Dalam Praktek,  Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 31.



keberadaan hubungan yang kontekstual antara peraturan perundang-

undangan terkait antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal

menyangkut  sinergisitas  upaya  semangat  pemberantasan  tindak

pidana  korupsi  dengan  adanya  penghentian  penyidikan  tindak

pidana korupsi khususnya yang memiliki jumlah kerugian keuangan

Negara yang kecil.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam  penelitian  hukum  normatif,  maka  jenis  bahan  hukum

yang lazim dipergunakan adalah : 

a. Bahan-bahan hukum primer

1. Norma dasar Pancasila

2. Peraturan  dasar,  batang  tubuh  Undang-undang  Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945

3. Peraturan perundang-undangan

b. Bahan - bahan hukum sekunder, yaitu bahan -bahan yang

erat  kaitannya  dengan  bahan-bahan  hukum  primer  yang  dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang

meliputi :

1. Rancangan peraturan perundang-undangan

2. Hasil karya ilmiah para sarjana

3. Hasil-hasil penelitian



c. Bahan-bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang

memberikan  informasi  tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan

hukum sekunder meliputi bibliografi.

Dalam  hubungan  dengan  penelitian  hukum  normatif  maka

penulis memakai sumber bahan hukum yang terdiri dari : 

a. Bahan  hukum  primer,  beberapa  peraturan  perundang-undangan

yang terkait  dengan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana

korupsi berikut dengan tahap penghentian penyidikan tindak pidana

korupsi seperti :

 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

 Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Undang-undang

Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-undang

Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

Korupsi.

 Undang-undang Nomor  2  tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

 Undang-undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Undang  -  Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang

Kejaksaan.

 Surat  Edaran  JAMPIDSUS  No.  B-l  113/F/Fd.  1/05/2010

tanggal 8 Mei 2010.



b. Bahan  hukum sekunder,  yakni  memberikan  penjelasan  mengenai

bahan  hukum  primer  (dalam  hubungan  dengan  penelitian  ini)

seperti  menyangkut  penggunaan  buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal

hukum,  karya  tulis,  yang  menyangkut  atau  berhubungan  dengan

kewenangan penyidikan dan penghentian penyidikan oleh penyidik

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kegunaan dari bahan-

bahan hukum sekunder tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber materiil

2. Untuk   meningkatkan   mutu   interpretasi   atas   hukum

positif yang berlaku

3. Untuk  mengembangkan  hukum  sebagai  suatu  sitem

normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya

yang formal maupun dalam maknanya yang materiil

c. Bahan  hukum  tersier,  dalam  kaitan  penelitian  ini  bahan  hukum

tersier  yang digunakan adalah kamus dan atau ensiklopedia yang

memberikan  pengertian  secara  etimologi  atau  arti  kata  atau

gramatikal  istilah-istilah  tertentu  terutama yang  berkaitan  dengan

komponen variable judul.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam  penelitian  ini,  untuk  pengumpulan  bahan  hukum

memakai  metode  sistematis,  yakni  berupa  pengumpulan  bahan

peraturan,  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penanganan



penyidikan tindak pidana  korupsi  berikut  dengan proses  penghentian

tindak pidana korupsi tersebut

Memakai  pula  bahan  penunjang  berupa  wawancara  dengan

pihak  terkait  seperti  tercantum diatas  khususnya  penyidik  polri  dan

jaksa  penyidik  dengan  terlebih  dahulu  menyiapkan  dan  menyusun

pertanyaan yang terkait dengan lingkup permasalahan.

1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Guna  menganalis  bahan  hukum yang  telah  terkumpul  dalam

penelitian menggunakan beberapa teknik analisis yaitu :

-Teknik diskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi
(sistem  peradilan  pidana  atau  posisi  dari  proposisi  -  proposisi
hukum atau non hukum).
-Teknik  interpretasi,  berupa  penggunaan  jenis-jenis  penafsiran
dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatika, historis sistematis,
teleologis, kontektual, evolutif dinamikal, futuristic dan lain-lain.
-Teknik  evaluasi,  adalah  penilaian  berupa  tepat  atau  tidak  tepat,
setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh
peneliti  terhadap suatu pandangan, proposisi,  pernyataan rumusan
normal,  keputusan,  baik yang tertera  dalam bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder.
-Teknik  argumentasi,  tidak  lerlepas  dari  teknik  evaluasi  karena
penilaian  harus  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  bersifat
penalaran hukum.
-Teknik sistematisasi, adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan
suatu  konsep  hukum  atau  proposisi  hukum  antara  peraturan
perundang-undangan  yang  sederajat  maupun  antara  yang  tidak
sederajat.43

43 Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2013,  Pedoman Penulisan Usulan Penelitian
dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univesitas Udayana,
Denpasar, hlm. 34 – 36 


