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Abstrak
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi rregara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govelmance. Kewenangan fungsional merupakan legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, karena kurang optimalnya penegakan hukum oleh penegak hukum sebelumnya. Legitimasi
kewenangan fungsional KPK yang paling pokok diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu
Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa antara lain kewenangan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan. Kewenangan fungsional Penyidik KPK dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transparan serta memberikan jaminan
kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaatbagi negara. Hubungan Fungsional Penyidik KPK dan
Polri Dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku
yang dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang di dalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilanyang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan penrndang-undanglainnya, diimplimentasikan dengan tindakan hukum yang saling menginformasikan,
saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM serta terselenggaranya kualitas kinerja yang berdaya guna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara kasus tindak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta terbantunya
pemenuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(ICK) Dengan Penyidik Polri

Abstract
Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication
Commission. It is an appreciation of the country in order to realize the rule of law, combating
corru,ption, as well as good governance and good governance. Functional authority is the formal
legitimacy of the will of the state to realize the goal of law based on justice, legal certainty and
$ectiveness in the resolution of corntption cases, because of less optimal enforcement by law
mforcement before. The legitimacy of the authority of a functional Commission of the most basic is
governed by Act No. 30 of 2002 concerning the Commission for Corruption Eradication, Article 6
md Article 9, Article 6 related to task the Commission, Article 7 on the implementation of the taslcs
of coordination in the form of, among others, authority of the Commission to coordinate the
The establishment of the Commission based on to
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investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption, related Supervision
Article 8, Article 9 of the Takeover related. The authority functional Investigators Commission is
intended to be able to do the action and remedies arefair, non-discriminatory in eradicating crime,
independent, transparent and give a legal guarantee that the perpetrators of corruption must be
taken and processed according to the law, for the sake of justice and useful for the country.
Relationships Functional Commission Investigators (KPK) And Police In Running Authority
Investigation of Corruption, is a behwior that accounted for the benefit of a legal purpose, in
which cored, benefit of law, rule of knu and justice that is regulated by Lm,v No. 30 of 2002 on
Eradication Commission Corruption, as well as laws and other laws, implemented with legal action
inform each other, mutually coordinate, support each other means of human resources and
implementation of quality of performance of fficient coordinative, supervision, expropriation cases
criminal cases, exchange information, SPDP in the completion of a criminal offense corruption as
well as the fuffillment of human resources terbantunya police in any legal proceedings of inquiry
and investigation.

Key words; Functionul Relstions Commission and the Nationul Police Investigator
Authority Investigution of Corraption ".

In Ranning

Latt tanggal 17

A. Pendahuluan

Kepala Staf Angkatan

Rezim orde baru yang dipimpin Suharto
berlangsung lebih kurang 32 tahun (pada waktu
itu) dijatuhkan oleh rakyat pada tahun 1998. Penyebabnya antara lain karena perilaku politik

April 1958 No.Prt/Z.1iA7 yang kemudian

dan pemerintahannya korup.

"Masyarakat beranggapan bahwa Korupsi secara objektifterjadi di berbagai sektor penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Masyarakat juga beranggapan
bahwa korupsi merupakan kejahatan
yang harus dibasmi. Korupsi merupakan
ancaman yang besar bagi transisi politik
dan ekonomi di Indonesia karena korupsi melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang publik
dan mengurangi kredibilitas negara di
mata rakyat. Dalam jangka panjang korupsi merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi".

Di Indonesia hingga saat ini, pelaku tindak pidana korupsi terjadi pada lingkungan kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan legislatif.
Peraturan perundang-undangan terkait
pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain
yakni:
1. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala

Staf Angkatan Darat tanggal 16 April
1950 No. Prt/ Peperpu/ 0l3l 1958 dan dari
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dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 24 tahw
1960, tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara No.3 tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 24 tahun 1960 itu
menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang Anti
Korupsi.
2. Undang-undang No: 3 Tahun 1971, tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1
J. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tefiang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Secara substansial maupun secara strukfural law enforcemenr di Indonesia, diperlukan
pemberdayaan hukum sesuai dengan fungsi dan
tujuan yang diinginkan hukum, yakni mewujudkan keadilan, tanpakompromi melalui penega-

- .. ?ungan Fungsionul Penyidik KPK Dengan Penyidik Polri Dulam ...

teruision

ission

,,:. hukum.
''Penegakan hukum sebagai pusat dari seluruh "aktifitas kehidupan" hukum yang
dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum dan
evaluasi hukum. Penegakan hukum pada
hakikatnya merupakan interaksi antara
berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang teiah disepakati bersama".
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Sejak adanya Komisi Pemberantasan
Jak Pidana Korupsi (KPK) Indeks Persepsi
". :upsi (IPK) Indonesia terus menulun.
"lndeks Persepsi Korupsi (IPK) Indone, Jari 2003 ke 2004 dan 2005 menunjukkan
: :aikan, yaitu dari 1,9 ke 2,0 dan 2,2. Uru-" rerubah darr 12 ke 10 dan 20, sedangkan
' : jasarkan kelompok negara-ne-sara terkorup
-,:.njak naik menjadi ke-5 dan ke-6. Pada
- -{. iPK Indonesia berada pada urutan 137
- :. 159 negara dengan skor IPK 2.2. Tahun
- J tercatat 1,9 dan tahun 20U2 tercalat 1.9 .
Hasil Survei Transparency International
:rqen&i "Barometer Korupsi Global", Me- :rpatkan Partai Politik I)i Indonesia Sebagai
-,:rrusi Terkorup Dengan Nilai 4,2 (Dengan
::rli&r1g Penilaian l-5, 5 Untuk Yang Terko.-: r. Di Asia, Indonesia Menduduki Frestasi Se-:ai Negara Terkorup Dengan Skor 9.25 (Ter:-rp 10) Di Atas India (8,9), Vietnam (8,67),
' .:ina (8,33) Dan Thailand (7,33)".
Upaya strategis internasional, pemberanta. . tindak pidana korupsi menjadi priorrtas (Jni\-trtion of Organization dtnamakan the Glo-

-

Progranr Against Corruption dan dibuat
.int bentuk United Nations Anti-Corruption
- ,'kit. "Salah satu cara untuk memberantas
:'.ipsi adalah dengan membentuk lembaga
, . r independen yang khusus menangani ko,:sr. Sebagai contoh di beberapa negara didi' .'n lembaga yang dinamakan Ombudsman.
. I-longkong dibentuk lembaga anti korupsi
,-g bernama Independent Commission
-'-;irtsi Corruption (ICAC); di Malaysia di--'.ruk the Anti-Corruption Agency (ACA), di
- :rland disebut TNCC."
Komitmen Pemerintah Indonesia, juga
- .njukkan pada kepentingan masyarakat in-

Azis Budiunto

ternasional pada 9 Desember 2003, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Korupsi, atau "United Nations Convention Against Coruuption". Indonesia kemudian menandatangani Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) di
Markas PBB, New York pada 19 Desember
2003 . Selanjutnya ratifi kasi konvensi tersebut,
menjadi bagian dokumen dari hukum nasional
Indonesia. Keikutsertaan Indonesia meratifikasi konvensi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi (United Nations Convention
Against Corruption), dapat dipahami bahwa negara memiliki kemauan politik Qtolitical will)
secara sungguh-sungguh melakukan penguatan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), diperintahkan oleh
Undang-ndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tafuin 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam
rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengamanatkan pembentukan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dta) tahun.
Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
200T tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Ayat (1), Dalam kurun waktu paling lambat 2(dua) tahun
sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2), menyebutkan; Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bedasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tertang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Pasal 6 Undang-Un-
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dang Nomor 30 Tahun 2002 Terttang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan hukum fungsional KPK dinyatakan bahwa;
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a.
b.
c.
d.
e.

koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi;
supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi;
melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi;
melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan;
melakukan monitor terhadap penyelenggar aan p emerintah an fie gar a.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut institusi KPK memiliki hubungan kewenangan hukum fungsional dengan Kepolisian serta Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), merupakan kewenangan atributif yang
harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dalam kedudukannya sebagai kewenangan
yang memiliki legitimasi hukum.
Permasalahan yang dimunculkan dalam
kajian ini; Mengapa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki kewenangan hukum fungsional dan Bagaimana implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Penyidiki Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ?

B. Kerangka

Konseptual dan Difinisi Opera-

sional
Kerangka konseptual terkait pembahasan
atau kajian dari permasalahan ini dikorelasikan
dengan Konsep Penegakan Hukum, Konsep Kewenangan yang dimiliki Penyidik KPK, Penyidik Polri sebagai Aparatur Penegak Hukum dalam hal tindakan hukum penyidikan yang berhubungan dengan tindakan hukum penyelesaian
tindak pidana korupsi.
Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataat. Keinginan-keinginan hukum yang di-
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yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang
yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum
yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut
menentukan bagaimana penegakan hukum itu
dij alankan yang pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya
oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam ha1 hubungan penegakan hukum penyelesaian tindak pidana korupsi yang dikorelasikan dengan kewenangan meliputi hubungan
hukum kewenangan Penyidik KPK dengan Pemaksudkan

di sini yaifir

nyidik Polri
Selanjutnya guna memudahkan kesepahaman dalam kajian ini, maka disampaikan difinisi
operasional sebagai berikut.
1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.
J. Pemberantasan tindak pidana korupsi
adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana
korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenafigrya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
5. Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang un-

Eubangan Fungsional Petryidik KPK Dengan penyidik polri Dalam ...

tuk melakukan penyidikan.

6.

l.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
pejabat pegawai negeri sipil tedentu
yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku penyidik dan
mempunyai wewenang untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menvediakan
jumlah dan waktu vang tepat, dun *"ngarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan
harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. koordinasi (coordination) sehagai
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan
yang terpisah suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien.

. \spek Teoritik dan lVletode Pendekatan
Aspek Teoritik
Makna dari pemahaman negara hukum,
- ..h satu fungsinya yaitu hukum dapat menjadi
,' lesan strategis dalam pemberantasan tindak
- -:na korupsi, yang peranannya diberikan ke- -: institusi penegakan hukum yang terkait
- --sung dalam sistem peradilan pidana yaitu.
:risi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
'-:K), Kepolisian Negara Republik Indonesia
' LRI), Kejaksaan (Jaksa), dan Hakim. Afti. oahwa dalam pemberantasan tindak pidana
-.-psi hanya didasarkan atas kepentingan hu,'tl
indonesia sebagai negara hukum, maka
- .r menjalankan kewenangannya berdasar-- rukum negara mempunyai 3 (tiga) prinsip
,,:: \'ang wajib dijunjung tinggi serta dijalan-- .-',leh setiap warga negara, maupun pejabat-

.

-.

aitu:

Azis Budianta

a. Supremasi hukurn;
b. Kesetaraan di hadapan hukum;

c. Penegakan hukum

dengan cara-cart

yang tidak berlentangan

dengan hu.
kum.
Dalam kontek pemberantasan tindak pida.
na korupsi, terkait permasalahan yang ada, gana
memudahkan pemecahaannyL penulis akan melakukan pendekatan melalui legal system theory,
Secara konkret, legal sistem tidak hanya sekedar
memuat ketenfuan hukum atau aturan saja, tapi
juga mengenal prosedur, batas wewenang serta
terkait budaya kesadaran hukum masyarakat .
Lawrence Meyer Friedman berpendapat bahwa
sistem hukum senantiasa mengandung tiga komponen, yaifu: structure, substance, dan legal culture.
Kajian terkait penegakan hukum, secara
objektif nonna hukum yang hendak ditegakkan
mencakup pengertian hukum formal dan hukum
materiel. Artinya bahwa yang dimaksudkan dengan hukum formal yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pengertian nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam demikian kajian yang dituju yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan. penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian
'law enforcement' dalam arti sempit, sedangkan
penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti
hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan
keadilan. Jadi yang dimaksudkan disini untuk
menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah sekedar norrna
aturan itu sendiri, melainkan termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.
Penegakan hukum, secara umun merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya nofina-noflna hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dalam hal ini penerapan hukum haruslah
dipandang dari 3 dimensi:
a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu
penerapan keseluruhan aturan hukum
yang menggambarkan nilai-nilai sosial
yang didukung oleh sanksi pidana.
b. penerapanhukum dipandang sebagai sis-
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tem administratif (adruin is trat iv e svs t ent)
yang mencakup interaksi antara pelbagai
aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradiian diatas.
c. penerapan hukum pidana mer-upakan sistem sosial (social system), dalam arti
bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan peibagai
perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
Pendekatan teori hukum progresif, secara
substansional merupakan salah satu upaya qttna
mervujudkan cita dan tuiuan hukum yaitu keadilan guna dapat dirasakan oieh masyarakat hukum sebagai subyek hukum. Teori teoli hukum
progresif yang dikemukakan oieh Sat3ipto Rahardjo. dapat dimaknai bahwa proses pentbahan
tidak lagi berpusat paoa ueraturan. tapi pada
kreativitas pelaku hukum mengaktuaiisast hukum dalar-n ruang dan waktu yang tepat. Para
pelaku hukum progresif oapat melakukan pe'rubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan ('changing the
la**).
Selanjutnya, terkait kew-enangan yang dimiliki institusi penegak hukum dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pada intinya merupakan kekuasaan fonr-rai
yang berasal dari undang-undang. Fokus kajian
kewenangan adalah berkaitan dengan sumber
kewenangan dari pemerintah daiam meiakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannva dengan hukum publik maupun daiam hubungannya dengan hukum privat. Kervenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut, meliputi: atribusi; delegasi; dan mandat.
Pada aspek Hukum Responsif Nonet dan
Selzniek lewat hukum responsif, menempatkan
hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosiai dan aspirasi publik. Sesuai
dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum
ini mengedepankan akomodasi untuk rnenelima
perubahan-perubahan sosial demi mencapai ke*
adilan dan emansipasi pubiik. Kepedulian pada
akomodasi aspirasi sosiai, menyebabkan teori
ini tergolong dalam wilayah sociological Jurisprttdence.
Menurut Nonet dan Selznick itu. ltuiah se-
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babnya, hukum responsif mengandalkan dua
"doktrin" utama. Pefiama, hukum itu harus
fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional
Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasr
terhadap semua pelaksanaan hukum.
2. Metode Pendekatan
Dari permasalahan yang ada maka kajian
ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu;jundrs nonnatif, dan juridis sosiologis. Metode penciekatan lturidis normatif yaitu suatu penelitian
yang secara cieduktif dimulai analisa terhadap
pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan. Kajian hukum secara yuridis maksudnya kajian y'ang
mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Secian gkan bersi f at nonnarit maksudnya kaj ian hukun: ,iang berlu_1uan uniuk memperoleh pengeta}:uan norrnatif tentane hubungan antata satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan daiam prakteknya.
Ruang lingkup ka_iian ini dititik beratkar:
pacia Hubungan kewenangan hukum fungsionai
Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) Dengan Penyidik Polri Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

D.

Pembahasan

1. Kewenangan Fungsional Komisi

Pembe-

rantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Pembentukan Komisi Pemberanta^. san Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
Tentang Tindak Pidana Korupsi diganti
Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
T999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, undang-undang mengamanatkan untuk membentuk sebuah komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi yang
diserahi tugas dan kewenangan melakukan
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi.

b.

Lingkungan Strategis Sosiologis
Seiring tuntutan masyarakat lingku-

Eubungan Fungsional Penyidik KPK Dengan Penyidik polri Dalam ...
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ngan nasional, regional maupun intemasional terkait pemberantasan tindak pidana kompsi, perlu kehadiran sebuah badan yang
bersifat khusus atau komisi.
Ada beberapa model komisi anti korupsi yang diterapkan oleh beberapa negara
yang telah berhasil yaitu:
1) model yang memberikan kepada badan anti korupsi monopoli kewenangan untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan.
2) model yang menempatkan badan anti
korupsi sebagai suatu institusi yang
memiliki kewenangan koordinatif
dan supervisi, termasuk kewenangan
untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan sekaligus kewenangan
penuntutan.
model badan anti korupsi yang hanya

:, .t,t-

3)

l"'*

memiliki kewenangan penyelidikan
dan penyidikan, sementara kew.enangan penuntutan tetap berada pada
kejaksaan.
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Australia, Lembaga independen
yang berlugas memberantas korupsi di Australia khususnva ne-

:-:'_

"Independent Commission Against
Cornption (ICAC)" di Hongkong.
ICAC didirikan pada tanggal i 5
Februari 1974 befiasarkan "Independent Commission Againts Cornption Ordinance (chapter 204)"
Badan Anti Korupsi Malaysia
(Badan Pencegah Rasuah/Anti
Corruption Agency). Didirikan
pada tahun 1967.
Komisi Pemberantasan Korupsi di

--_-

gara bagian New South Wctles, di-

l:- :

beri nama ICAC

(Independent
Commission Against Corruption).

berkantor di Sydney. Didirikan
berdasarkan Independent Commission Against Corruption Act

I l:r

-

Nomor 35 Tahun 1988.
Singapura mendirikan badan anti
korupsi yang disebut CPIB (Corrupt Practices Investigation Bttreau). Pembentukannya berdasarkan Undang-undang Anti Kompsi
Singapura Prevention oJ- Corrupti-

Azis Budianto

on Act, sejak tahun 1960 dan telah

berkali-kali dilakukan perubahan,
yaitu tahun 1963, 1966, 1972,

-

1981, 1989, dan 1991.

Di Thailand, Komisi Pemberantasan Korupsi saat

ini yang

diberi

nama NCCC (The National Coun-

ter Coruuption Commission), berdiri tahun L975 bernama CCC
(Counter Corruption Commission) dan kemudian pada sejak Nopember Tahun 1999.

c.

Dasar Hukum Pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dasar hukum pembenfukan tertuang

dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3l
Tahun 1999 yangberbunyi:
(1) Dalam waktu paling lantbat 2 (dua)
tahun sejak undang-undang ini mulai
berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi;
(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang melakukan koordinasi
dan supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas
unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
(4) Ketentuan mengenai pembentukan,
susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagimana dimaksud dalam ayat (l),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
undang-undang.
Dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, bahwa
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat KPK) dimaksudkan sebagai
sebuah institusi yang diberi kewenangan
melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, di dalam sistem pe-
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radilan pidana Indonesia ada tiga institusi
yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi,
yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan.
KPK diberi kedudukan dan kewenangan yang lebih, yakni untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penyidik kepolisian dan kejaksaan, dan dapat mengambil alih penyidikan yang sedang dilakukan
baik oleh kepolisian maupun oleh kejaksaan.

Menindaklanjuti maksud ketentuan
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999, aldrirnya pada tanggal 27 Desember
2002 disahkan dan diundangkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor I37.
"Tidak efektifnya vpaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui institusi
penegak hukum yang ada selama ini (kepolisian dan kejaksaan) merupakan salah satu
dasar pemikiran untuk membentuk komisi
pemberantasan korupsi".
Dalam salah satu konsideran UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan,
bahwa;" lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efektif dalam memberantas
tindak pidanakorupsi".

d.

Kewenangan Hukum Fungsional Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK)
Kewenangan hukum fungsionalnya
KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat
KPK.
1) Kedudukan hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau
disingkat KPK, Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2) Pasal 4 Komisi

Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna
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terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Legitimasi kedudukan KPK sebagai lembaga negara
tersebut, maka kewenangan hukum
fungsionalnya berakibat hukum mengikat serta harus dijadikan dasar hukum dalam kerangka melakukan tindakan hukum maupun upaya hukum
dalam rangka tindakan penyelesaian
terhadap pelaku tindak pidana korup
si.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan hukum fungsional KPK
dinyatakan bahwa;
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi;
b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi;
c) melalcukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana korupsi;
d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan;
e) melakukan monitor terhadap penyelenggar aan p emerintahan no gara.
Bertolak dari ketentuan mengenai tugas komisi tersebut, maka di dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dirumuskan seperangkat kewenangan hukum fungsional yang diberikan kepada
KPK. (Seperti dalam proses sistem peradilan
ptdana, misalnya melakukan penangkapan,
penahanan, penyitaan, dan sebagainya).
KPK memiliki tugas penyidikan, yatg
secara khusus dimungkinkan akan menimbulkan implikasi kewenangan secara konstitusional untuk memicu kecepatan dalam menangari proses hukum dalam tindak pidana
korupsi, dan atau setidaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memerintahkan koordinasi maupun supervisi, dengan
institusi penegak hukum lainnya.

3)

Hubungan Fungsional Penyidik KPK Dengan Penyidik Polri Dalam ...

KPK, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
korupsi meliputi tindak pidana kompsi yang
melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh aparat penegak hukurn
atau penvelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat danlatau
rnenyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
KPK dapat menyusun jaringan kerja
(networking) yang kuat dan memperlakukan
institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; tidak memonopoli tugas
dan wewenang penyelidikan. penyidikan,
dan penuntutan; berfungsi sebagai pemicu
dan pemberdayaan institusi yang telah ada
dalam pemberantasan korupsi (n'igger mechanism); berfungsi untuk melakukan superr isi dan memantau institusi yang telah ada,
dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan we\,.enang penyelidikan.
penyidikan, dan penuntutan (superbody)
rang sedang dilaksanakan oleh kepolisian
dan/atau kejaksaan.

: Implimentasi Hubungan

Kewenangan
Hukum Fungsional KPK Dalarn Melakukan Penyidikan Dengan Penvidik Polri.
a. Dasar Hukum
1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang }{ukurn Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3209);
2). Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3). Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Azis Budiunto

1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor
3874) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor T34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4). Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);
5). Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6). Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Repub-

lik

Indonesia Tahun 2004 Nomor
67);
7). Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 507$;
8). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagatmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan

KLIHAP (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 5la5);
e) Peraturan Pemerintah Nomor llTa-
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g)

hun 2000 tentangTata Cara Pelaksa-

naan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia Nomor
3ees);
10).Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9
Desember 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
1l).Keputusan Bersama Ketua KPK dan

JAKSA AGUNG

RI Nomor lll

KPK-KEJAGUNG I Xil I 2005 dan
Nomor KEP-347 I A I J.A I L2 I 20A5
tanggal6 Desember 2005; serta,
1 2).Kesepakatan Bersam a Antara Kej aksaan Republik Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP -049/ NJ.N03l
2012, Nomor: B/231 IIA2jD dan
Nomor: Spj-39/0 1/03 120T2;

b.

Pokok-Pokok Lingkup Obyek Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional
Penyidik KPK dengan Penyidik Polri.
Lingkup Kesepakatan Bersama Antara, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: Bl23fiIA 2012 dan
Nomor: Spj -3910 1 /03 12012, adalah:
a) Pencegahan tindak pidana korupsi;
b) Penanganan perkara tindak pidana
korupsi;
c) Pengembalian kerugian- keuangan
negara perkara tindak pidana korupsi;

d)

Perlindungan hukum bagi pelapor
dan saksi pelaku yang bekerjasama
(whistleblower atau j ustice collaborators) dalam pengungkapan tindak
pidana korupsi.

e) Bantuan personil

f)
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dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi.
Pendidikan/pelatihan bersama dalam
penanganan perkara tindak pidana
korupsi.

c.

Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Implimentasi Hubungan Kewenangatr
Hukum Fungsional Penyidik KPK De.
ngan Penyidik Polri Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Implimentasi Kesepakatan Bersama

Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor: Bl23l IIU20I2
dan Nomor: Spj-39/0110312012, dalam hal
hubungan kewenangan hukum fungsional
Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, untuk
itu berpedoman pada Lingkup Kesepakatan
Bersama, yang diatur berdasarkan Pasal 4,
dinyatakan bahwa, kerjasama penanganan
tindak pidana korupsi dilakukan dengan cafai
a)

b)
c) Tukar menukar infonnasi;
d) Bantuan dalam penyel idikan;
e) Bantuan dalam penyidikan;
0 Bantuan dalam penuntutan;
s) Bantuan dalam pencarian tersangka
terdakwa/terpidana;
h) Bantuan dalam pelaksanaan putusarpengadilan;
i) Bantuan pengawasan terpidana dalam hai pembebasan bersyarat.
Berdasarkan ketentuan tersebut dalant
penerapannya yang dilakukan oleh Penyidik
KPK dan Penyidik Polri diperoleh fakta oleh
peneliti sebagai berikut.

1. Tindakan Koordinasi

Pemberian

Informasi Penyidik Polri ke PenyidiK KPK.
Dalam penanganan kasus tindak
prdana korupsi, sejak tahun 2004 hingga
tahun 2015, fungsi koordinasi dan supervisi attara KPK dengan POLRI dan
pemberian informasi proses penyidikan
dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), hingga 31 Oktober
2015, di tahun 2015 KPK menerima
SPDP dari Kepolisian sebanyak 2.565
perkara.

:Lbungan Fungsionul Penyidik KPK Dengan Penyidik Polri Dalam ...

Jumlah kasus yang diinformasikan

oleh Penyidik Polri kepada Penyidik
KPK pada 1 Januari hingga 31 Desem-

Azis Badianto

ber 2014 sejumlah 273 perkara. Kemudian 1 Januari hingga 31 Oktober 2015
mencapai 179 perkara.

Tabel 1: Jumlah Perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah
Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang diberitahukan ke KPK,
dari tahun 2004 hingga 31 Oktober 2015.

Jabatan

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 12012 2013 20L42015 Jumlah

120 171 520 169 i91 92 196 220 200 234 273 119 2.565
Kejaksaan 291 582 644 431 446 558 I 176 I l3l 767 923 91 1 787 8 656
Jumlah 417 753 1.164 606 637 650 1.3721.351 967 1.157 1.184 953 11.221

Kepolisian

Penindakan kasus tindak pidana
korupsi yang ditangani oleh Penyidik
KPK dalam kurun waktu tahtm 2004
hingga 30 Nopember 20T5 mencapai
2.238 perkara, dengan perincian;

"Per 30 November 20T5, di tahun 2015 KPK melakukan penyelidikan 84 perkara, penyidikan 50 perkara, penuntutan 58
perkara, inkracht 32 perkara, dan
eksekusi 33 perkara. Dan dengan
demikian, maka total penanganan
perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2A04-2015 adalah penyelidikan 749 perkara, penyidikan 461 perkara, penuntutan 385
perkara, inkracht 315 perkara,
dan eksekusi 328 perkara".

Implimentasi tindakan hukum
yang bersifat koordinasi antara Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dllakukan
berdasarkan pertimbangan hukum sesuai
Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia, Nomor: B|23NA2U2 dan
Nomor: Spj-39/01/0312012, Pasal 8 yang
dinyatakan bahwa;
"Dalam hal PARA PIHAK artinya Penyidik KPK dengan Penyidik Polri melakukan penyelidikan
pada sasaran yang sama, untuk
menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi

yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan
adalah instansi yang lebih dahulu
mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan
PARA PIHAK; Penyidikan yang
dilakukan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan
perkemban gannya diberitahukan
kepada pihak KPK palinglama 3
(tiga) bulan sekali; Pihak KPK
menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh
pihak Polri; Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi
oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh PARA PIHAK, yang pelaksanaannya dituangkan dalam
Berita Acara."

2. Tindakan hukum Penyidik KPK
yang bersifat Pengambilalihan dan
Telah Divonis Pengadilan Tipikor
Tahun 2014, antara lain sebagai
berikut.
- Perkara TPK atas nama terpidana

ZULKARNAEN DJABAR dan
DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan bersama-sama melakukan
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Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah ata.o janji terkait dengan pengurusan afiggarun dan
atav pengadaan barangljasa di
Kementerian Agama R[ Tahun

-

Perkara TPK atas nama terdakwa
DJOKO SUSIO sehubungan
dengan pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R 4) pada Korps. Lalu-Lintas Mabes Polri Tahun Anggaran
20ll dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hubunganfiya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer,
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan I menyamarkan
asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
atau menggun akan hafia kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pi-

-

Perkara TPK atas nama terpidana
DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaanlpeningkatan sarana dan
prasarafia olaluaga di Hambalang
pada Kementerian Pemuda dan
Olahraga Tahun Anggaran 2010-

Anggaran 20T0-2012.
Putusan

.

MA:

Terpidana 1 (Zilkarnaen Djabar): Pidana penjara 15 (lima
belas tahun) tahun, denda Rp
300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang pengganti
Rp5.745.000.000 subsidair 2
(dua) tahun.
. Terpidana II (Dendy Prasetia
Zulkarnaen Putra): Pidana
penjara 8 (delapan) tahun
denda Rp 300.000.000 subsidair 1 (satu) bulan dan uang
pengganti Rp5.745.000.000
subsidair 2 (dua) tahun.
Perkara TPK atas rrarna terpidana
RATNA DWI UMAR sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk
Melengkapi Rumah Sakit Rujukan Penanganan Flu Burung
yang dananya dari DIPA APBNP pada Direktorat Jenderal Pelayanafi Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.
Putusan PT: Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.
000 subsidair 3 (tiga) bulan.
Perkara TPK atas nama terpidana

KHAIRUL ANWAR DAULAY
sehubungan dengan menerima
hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek yang terkait dengan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari
APBD Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2003.
Putusan PN: Pidana penjara 4
(empat) tahun 6 (enam) bulan
dan denda Rp300.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.
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dana.

20t2.
Putusan PN: Pidana penjara 6
(enam) tahun, denda Rp100.000.
000 subsidair 3 (tiga) bulan, dan
uang pengganti Rp300.000.000
subsidair 6 (enam) bulan.

3. Koordinasi

Penyidik KPK dengan
Penyidik Polri
Adapun koordinasi yang dilakukan
Penyidik KPK terhadap Penyidik Polri
dicontohkan tahun 2014 afiara lain sebagai berikut.
- Koordinasi dengan Polda Bali,
Kejati Bali, BPKP Prov. Bali terkait hasil cek fisik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengembangan sistem dis-

tribusi air minum pekerjaan

konstruksi jaringan air bersih/air
minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan
Kec. Kubu pada Dinas PU Kab.

'Jubungan Fungsional Penyidik KPK Dengan Penyidik Polri Dalam ..,

Karangasem Prov. Bali. (Kegiatan ini dilaksanakan di Kejati Bali pada 15 April 2014 dengan
agenda paparan ahli terkait hasil
cek fisik dan diskusi dalam rangka percepatan penanganan perkara tersebut).
Kegiatan koordinasi dengan Kejati dan Polda Kalimantan Selatan terkait pemuktahiran data penanganan perkara tindak pidana
korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Polda Kalimantan Selatan.
. Kegiatan Koordinasi: data
penanganan perkara tindak
pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejati dan Polda
Kalimantan Selatan.
. Hasil koordinasi: diperoleh
informasi dan data ponanganan perkara yang dilaksana-

kan oleh Polda dan Kejati
Kalimantan Selatan.
Kegiatan koordinasi dengan Polda Bali terkait penanganan perkara TPK pengembangan distribusi
air minum pekerjaan konstruksi
jaringan air bersih/air minum di
Kec. Manggis, Kec. Karangasem,
Kec. Kubu, Kec. Abang Kabupaten Karangasem APBD TA 2009
dan TA 2010.
. Kegiatan Koordinasi: Laporar. Hasil Pengujian secara
Laboratoris terkait sample pipa yang terpasang di Kec.
Manggis, Kec. Karangasem,

Kec. Kubu, Kec. Abang &
Kabupaten Karangasem untuk mendukung terbitanya laporan perhitungan kerugian

.

Negara.

Hasil koordinasi: Terbit laporan perhitungan kerugian negata.

Koordinasi dengan ahli PT. Jasa
Raharja terkait TPK terhadap dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Llntas Jalan (SW-

Azis Budianto

DKLLJ) yang dilakukan oleh tersangka Alamsyah pada periode
tanggal3 Maret 2008 s/d tanggal
4 Juni 2009 di Kantor Samsat
Bagansiapiapi.

.

.

Kegiatan yang dikoordinasikan: Memfasilitasi ahli dari
PT. Jasa Raharja untuk kepentingan penyidikan Polres
Rokan Hilir.
Hasil Koordinasi: Unit Koorsup telah memfasilitasi Pe-

nyidik Polres Rokan Hilir
Provinsi Riau untuk melaksanakan permintaan keterangan
ahli dari PT. Jasa Raharja.
Koordinasi dengan Penyidik Polres Ponorogo terkait penanga-nan
perkara tindak pidana korupsi
pembangunan RSUD dr Harjono
Kab. Ponorogo yang didanai de-

ngan APBN Tahun 2009

dan

2010.

.

Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi pemerik-

saan saksi Yulianis.
Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan keterangan/pemeriksaan Yulianis
sebagai saksi oleh Polres Ponorogo pada tanggal 11 Desember 2014.
Koordinasi dengan Penyidik Pol-

.

da Maluku terkait penanganan
perkara tindak pidana korupsi
dan tindak pidana pencucian
uang tentang adanya pengelolaan
deposito di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
. Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi pemeriksaan saksi Muhammad Novian (ahli TPPU).
. Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan keterangan/pemeriksaan Muhammad Novian, SH, MH (ahli
TPPU) pada tanggal 9 Desember 2014.
Koordinasi dengan Penyidik Pol-
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da Maluku terkait penanganan
perkara tindak pidana korupsi
dan tindak pidana pencucian

matlka, Kebudayaan dan pariwisata Kab. Bengkulu Selatan TA

uang tentang adanya pengelolaan
deposito di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
. Kegiatan yang dikoordinasikan: memfasilitasi pemeriksaan saksi Endang Swastika
(ahli Perbankan).
. Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan pengambilan keterangan/ pemeriksaan Endang
Swastika (ahli Perbankan)
pada tanggal 9 Desember
2014.

Posisi sebelum disupervisi:

20t1.
Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
Posisi setelah disupervisi:
berdasarkan surat perintah tu-

gas Nomor: 6ll0l-20llll
2012, perkara ini dilakukan
supervisi. Setelah dilakukan
supervisi, Putusan Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal
25 November 2013 memutus-

kan untuk terdakwa Fauzl

4,

Supervisi Penyidik KPK Terhadap
Penyidik Polri Tahun 2014.
Tindakan hukum supervisi Penyidik KPK terhadap Penyidik Polri pada
tahun 20T4 mencapai 90 kasus perkara
tindak pidana korupsi.
Adapun tindakan hukum tersebut
antara lain sebagai berikut
- Kegiatan supervisi (paparan perkara) proses penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK
terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes tahun 2006 padaDitjen Binakesmas Depkes RI disidik oleh Dit Tipidkor Bareskrim
Polri tanggal24 Februari 2014 di
Gedung KPK lantai 7.
- Kegiatan supervisi (ytaparan perkara) terkait penanganan perkara
dugaan TPK dalam pengadaan
pembuatan peta topografi skala
1:1000 pada Dinas Tata Ruang

Provinsi

-

562

Murman (pidana penjara I tahun, denda Rp50 juta subsider 1 bulan dan membayar
uang pengganti Rp146 juta)
dan terdakwa Densi (pidana
penjara 1 tahun, denda Rp50

juta subsider 1 bulan dan
membayar uang pengganti
Rp 15 juta).
Dugaan TPK Pembangunan sarana ibadah di Desa Cinto Mandi
Kecamatan Bermani Ilir Kab.
Kepahiang SKPD Dinsosnakertrans Kepahiang sumber dana
APBD Kepahiang TA 2009
Posisi sebelum disupervisi:
Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
Posisi setelah disupervisi:
berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 61101-201fi1
2012, perkara ini dilakukan
supervisi. Setelah dilakukan
supervisi, perkara ini telah dilimpahkan Penyidik kepada

DKI

Jakarta Tahun
Anggaran 2010 oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 27
Februari 2014.
Dugaan TPK pada kegiatan pentas seni dan promosi budaya daerah di Anjungan Provinsi Bengkulu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Dinas
Perhubungan Komunikasi Infor-

Jaksa Penuntut Umum/P-2l
tahap 2.
Dugaan TPK Pembangunan Jalan
Nusakambangan Kab. Cilacap tahun 2008.
Posisi sebelum disupervisi:
perkara terkendala karena

.

Eabungan Fungsional Penyidik KPK Dengan Penyidik polri Dalam ...

BPKP Jateng belum dapat
menghitung kerugian keuangan negara.

. Posisi setelah disupervisi:

-

berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 09101-201 041
2012 tgl 24 Apnl 2012, perkara ini dilakukan supervisi.
Hasil supervisi Tim sepakat
telah terjadi perbuatan melawan hukum dan sebelum
BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu dilakukan pengujian fisik. Setelah
dilakukan supervisi, ditindaklanjuti dengan meminta Dinas
PU menguji fisik jalan dan
terutyata hasil pengujian menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan Spek, sehingga
perkara ini dihentikan penyidikannya.
Dugaan TPK pengadaan jasa
konsultansi pembuatan Detail
Engeenering design (DED) Intake dan transmisi di PDAM kota
Tegal tahun 2009.
Posisi sebelum disupervisi:
Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
Posisi setelah disupervisi:
berdasarkan surat perintah tu-

gas Nomor:

-

09101-201041

20T2 tgl 24 Apil 2012, perkara ini dilakukan supervisi.
Setelah dilakukan supervisi,
Putusan Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Februan 2013 memutuskan untuk terdakwa Moh. Iqbal (pidana penjara 7 tahun, denda
Rp300 juta subsider 6 bulan
dan membayar uang pengganti Rp946.131.100).
Hasil supervisi atas perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Berkah Mofaje Sarukur

Azis Budianto

Caropebola Bin Kamarullah yang
disidik oleh Ditreskrimsus Polda
Lampung telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat

Nomor; 8-780/ N.8. 5Ft.ll02l
2014 tanggal 28 Februari 2014
perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana
korupsi atas nama tersangka Berkah Mofaje Sarukur Caropeboka
Bin Kamarullah.
Posisi sebelum disupervisi:
Penanganan perkara ini oleh
Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku peneliti berkas
perkara terkait tentang jumlah

kerugian keuangan fiegara
yang telah dihitung oleh
BPKP Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataanrtya terdapat pupuk
yang telah dibeli oleh rekanan walaupun pembelian pupuk tersebut terlambat dari
waktu yang telah ditentukan.
Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan beberapa
kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi bersama (KPK,
Pidsus Kejagung, Was Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati
NTT, Polda NTT) bertempat
di kantor Kejati NTT, tim

memberikan

rekomendasi

bahwa:

a) Agar penyidik dan

pe-

nuntut umum selaku peneliti berkas perkara berkoordinasi secara intensif

b)

dalam rangka mempercepat proses penyelesaian
penanganan perkara;
Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti
berkas perkara berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan
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negara BPKP Perwakilan

bahwa:
a) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti
berkas perkara berkoordinasi secara intensif dalam
rangka mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara;
b) Agar penyidik dan penuntut umum selaku peneliti
berkas perkara berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan
negara BPKP Perwakilan

NTT sebagai alat bukti
sah yang akan dipertanggungjawabkan oleh ahli
di persidangan;
Berkas perkara atas rrama
tersangka Kalumban Mali
(selaku penyedia barangl
jasa) dinyatakan sudah
lengkap oleh Kejati NTT
(Surat Nomor B-2121P.31
Ft.Il0Il20l4 tanggal 24
Januari 2014 perihal pemberitahuan penyidikanan.
Tsk Kalumban Mali sudah lengkap).
Dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan belanja bahan/obatobatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawij a pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
TA. 2009, atas nama tersangka
Petrus Muga (selaku pengguna
anggaran).
. Posisi sebelum disupervisi:
Penanganan perkara ini oleh
Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku peneliti berkas
perkara terkait tentang jumlah
kerugian keuangan negara
yang telah dihitung oleh
BPKP Perwakilan NTT dengan Total Lost, karena kenyataannya terdapat pupuk
yang telah dibeli oleh rekanan walaupun pembelian pupuk tersebut terlambat dari
waktu yang telah ditentukan.
. Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan beberapa
kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi bersama (KPK,
Pidsus Kejagung, Was Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati
NTT, Polda NTT) bertempat

c)

di kantor Kejati NTT, tim
memberikan rekomendasi
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NTT sebagai alat bukti
sah yang akan dipertanggungjawabkan oleh ahli
di persidangan;
c) Berkas perkara atas nama
tersangka Petrus Muga
(selaku pengguna anggaran) dinyatakan sudah
lengkap oleh Kejati NTT
(Surat Nomor B-2l4lP.3l
Ft.ll01l20l4 tanggal 24
Januari 2014 peihal pemberitahuan penyidikanan.
Tsk Petrus Muga sudah
lengkap).
Dugaan TPK pengadaan perulatan kedokteran, kesehatan dan
KB Tahun Anggaran 2012 pada
Dinas Kesehatan Kota Palu atas
nama Tersangka Agus Salim.
. Posisi sebelum disupervisi:
Tahap Penyidikan.
. Posisi setelah disupervisi: P21 berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Peme-

riksaan Biasa Nomor:B-701l
R.2. 10/ Ft.ll 041 2014 tanggal28 Maret 2014.
Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota
Ambon tahun anggaran 2003 dengan tersangka Simon Mustamu
(mantan Kepala BPN Kota Ambon).

.

Posisi sebelum disuoervisi:

Eubungan Fungsional Penyidik KPK Dengan Penyidik polri Dahm ...

.

Az.is

Perkara terkendala karena dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik.
Posisi setelah disupervisi:
berdasarkan surat perintah tu-

(P-19) melengkapi alat bukti
di antaranya melaksanakan
pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli. ]'elah dilal<sanakan gelar perkara bertempat di Polda DIY pada Jr-rli 2A13, yang pada intinya
agar penyidik segera melengkapi petunjuk (P-19) dari Penuntut Umum pada Kejari
Bantul dau i:rengungkap pihak lain ;,-ang terlibat dalarn
perkara tindak pidana korupsi

gas Nomor: 72120-251051
2013, perkara ini dilakukan

supervisi. Setelah dilakukan
supervisi, Berdasarkan surat
Polda Maluku Nomor: Bl73l
IYl20T4 tgl 5 April 2014,telah dinyatakan lengkap dan
tersangka telah diserahkan ke
Penuntut Umum Kejaksaan

Tinggi Maluku tgl 28 April

-

2014.

Dugaan tindak pidana korupsi
dana ganti rugi tanaman yang terkena proyek jalur SUTET (SalurunUdara Tegangan Extra Tinggi) PLN Semarang di wilayah
Timbulharjo Sewon Bantul tahun
2005, atas nama tersangka Subakir (selaku kepala dusun) dkk.
. Posisi sebelum disupervisi:
Bahwa Polres Bantul berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol SP.Sidik/s2lIV
20061 Res. Bantul tanggal 13
Februari 2006 telah melaksa-

nakan penyidikan tindak pidana korupsi dana ganti rugi
tanaman yang terkena proyek
jalur SUTET (Saluran Udara
Tegangan Extra Tinggi) PLN
Semarang di wilayah Timbulharjo Sewon Bantul tahun
2005, atas nama tersangka
Subakir, tersangka Sriwanto,
tersangka Setiyawan; Proses
pra-penuntutan telah dilakukan penyerahan berkas perkara (tahapl) dan terkendalapetunjuk P-19, sehingga untuk
memenuhi P-19 tersebut pada
tanggal 19 September 2012
penyidikan dialihkan dan dilaksanakan oleh Polda DIY.

Hingga Juni 2013 penyidik
masih melengkapi petunjuk

Budianto

.

dimaksud.
Posisi seteiah disupervisi: Penanganan perkara tindak pidana korupsi dana ganti mgi
tanaman yang terkena proyek
jaiur SUTET (Saluran Udara
Tegangan Extra Tinggi) PLN
Semarang di r,',ilayah T'irnbuiharjo Seu,on Bantul tahun
2005 atas nama terdaktva Subakir, terdakw,a Srir,vanto, terdakwa Setiyawan telah di-

limpahkan ke PN Tipikor
Youyakarla berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Keja-

ri

Bantul Nomor B-A210.4.
13/ Ft.ll A5l20l4 tanggal 13
Mei 2014 dengan dakwaan
Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal l8: Subsidair Pasal 3
Jo. Pasal 18 atau Pasal 9 UU
Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU
Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Kolupsi.
Supervisi perkara TPK di bagian
pemerintahan Sekretariat Kota
Tanjung Pinang tentang pembebasan lahan untuk pembangunan
USB sekolah terpadu melalui
APBD Tahun 2009 yang dilakukan oleh Tersangka atas nalrra
Syafrizal.
. Posisi sebelum disupervisi:
Belum ada penetapan tersangka atas nama Slrafrizail
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sebagai pihak yang turut ber-

Posisi sebelum disupervisi:

tanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Posisi setelah disupervisi: Penyidik Polres Tanjung Pinang
telah menetapkan Tersangka
atas nama Syafrizal berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Poires Tanjung Pinang

Penanganan perkara ini oleh
Penyidik Polda NTT terkendala bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Penuntut Umum selaku peneliti berkas
perkara terkait tentang jumlah
kerugian keuangan negara
yang telah dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT dengan
Total Lost, karena kenyataannya terdapat pupuk yang telah dibeli oleh rekanan walaupun pembelian pupuk tersebut terlambat dari waktu
yang telah ditentukan.
Posisi setelah disupervisi: Setelah dilaksanakan beberapa
kali koordinasi dan dilaksanakan supervisi bersama (KPK,
Pidsus Kejagung, Was Kejagung, Bareskrim Polri, Kejati
NTT, Polda NTT) bertempat

nomor Sprin.Sidikl

52 Vfil

201,iiReskrim tanggal 15 Juli
2014.
Supervrsi perkara l-PK di Lragian
Pemerintahan Sekletariat Kota
Tan^jung Pinang tentang pembebasan lahan untuk perntrangunan
USB sekolah temadu melalui
,{i}RD Tairun 2[109 -vang di]akukan oieh tersangka atas nama
Deddy t hanclra.

.

Fosrsi sebelum

disr.rpervisi:

Penyidikan terkendala pelrenuhan pctunluk .jaksa penr-rntut r-ririuir iP- 19) atas penlierahan berkas tahap-1 dari penyidik Polres Kota Taniung
Pinang.

. Posisi setelah disupervisi:
Berkas perkara atas nama tersangka Deddy Cirandra telah
dilakukan penyerahan tersangka dan barar,g bukti (tahap II) oleh Penyidik Polres
Tanjung Pinang kepada .laksa
penuntut umum pada kejaksaan negeri Tanjung Pinang,
berdasarkan surat Polres Tanjung Pinang kepada Kajari
Tanjung Pinang nomor:
S PTB/2 7i VIII -2A I 4 I -F.eskrim
tanggal 14 Juli 2A14.
Perkara TPK tindak pidana korupsi pengadaan belanja bahan/
obat-obatan untuk intensifikasi
tanaman padi dan palawija pada
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
TA. 2009, atas nama tersangka
Kalumban Mali (selaku penyedia
barang/jasa).
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di

kantor Kejati NTT, tim

memberikan

rekomendasi

bahwa:

a)

b)

Agar penyidik dan pemrntut umum selaku peneliti
berkas perkara berkoordinasi secara intensif dalam
rangka mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara.
Agar penyidik dan penun-

tut umum selaku peneliti
berkas perkara berpedoman pada hasil perhitungan kerugian keuangan
negara BPKP Perwakilan
NTT sebagai alat bukti
sah yang akan dipertanggungjawabkan oleh ahli
di persidangan

c)

Berkas perkara atas nama
tersangka Kalumban Mali
(selaku penyedia baran!
jasa) dinyatakan sudah
lengkap oleh Kejati NTT
(Surat Nomor B-2721P.31
Ft.Il0Ll20l4 tanggal 24

Hubungan Fungsional penyidik KpK Dengan penyidik potri Dalam
...

-.

Januari 2014 perlhal pem_
beritahuan penyidikan an.

Tsk Kalumban Mali

.-.- 1-j>

i:_

':-

Putusan pengadilan Tipikor Kupang, terdakwa di_
vonis 8 tahun penjara;
denda 300 juta subsider 3
bulan dan membayar
uang pengganti Rp 503.
504.908,00.

5. Bantuan Tehnis Operasional penyidik Polri terhadap penyidik
KPK dalam Penyelidikan dan Tin-

i

I

..'

t,:

f.

su_

dah lengkap).

d)

Azis Budianta

dakan Penyidikan.
Kegiatan tindakan hukum berupa
proses penyelidikan dan penyidikan
yang dilakukan oleh penyidik polri, yaitu terkait sarana Sumberdaya Manusia
atau tenaga penyidik dan penyelidikan.
Terkait hal tersebut, secara tehnis dalam
rangka pemenuhan tenaga penyelidikan
dan tenaga penyidik, KpK mempergunakan dasar hukum Kesepakatan Bersama
Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/
XfiIA200 dan Nomor: Spj-39/0U O3l
2012 yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 22.
Bantuan Dalam penyidikan, berdasarkan Pasal 12 dinyatakan bahwa:

(1) Dalam penyidikan perkara tindak
pidana korupsi, salah satu pihak
dapat meminta banfitan pihak
lain antara lain karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana
ataupun kewenangan yang dimi_
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:
a. Bantuan pengamanan dalam
rangka perlindungan saksi/
pelapor;
b. Bantuan ahli'
c. Bantuan komputer forensik;
d. Bantuan perekaman dan penyadapan;
e. Bantuan
pengama-

nan;

Bantuan perlengkapan;

dar:

atau

g. Bantuan lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan

perun_

dang-undangan.

Selanjutnya Bantuan personil
berdasarkan Pasal 22 dinyatakan
bahwa:

(1) Salah satu pihak dapat meminta
bantuan pihak lain apabila memerlukan tenaga personil penye_
lidik, penyidik, penuntut umum,
ahli keuangan, ahli komputer
atau tenaga ahli lainnya dalam
rangka pemberantasan tindak pi_
dana korupsi;
(2) Permintaan bantuan personil disampaikan secara tertulis de_
ngan menjelaskan kebutuhan
jumlah personil dan tujuannya.
Berdasarkan kesepakatan bersama
antara Kepolisian Negara Republik In_
donesia dengan Komisi pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia tersebut, dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga penyelidikan dan Penyidik KpK memperoleh bantuan personil dari polri, menindaklanjuti Pasal 22 tersebut, sesuai kebutuhan yang diperlukan.
"Saat ini hingga 31 Desember
2014, KPK memiliki personil penyelidik 60 orang, Penyidik 102 orang serta
personil Unit Kerja Koordinasi dan Su_
pervisi 12 orang ."
Banfuan Personil pengamanan, pe_

nyidik KPK selalu berkoordinasi dengan
Polri, guna kepentingan penyelidikan
maupun penyidikan.
"Secara tehnis operasional, setiap
tindakan Penyelidikan maupun rangkaian tindakan hukum penyidikan oleh penyidik KPK koordinasi terlaksana berdasarkan ketenfuan yang berlaku. Koordinasi Penyidik KPK dan penyidik polri
terkait pemenuhan bantuhan personil pengamanan oleh Polri diberbagai wilayah
hukum operasi tindakan hukum selalu
terpenuhi, setelah prosedur persyaratan
administratif dari Penyidik KpK diki-
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rimkan ke Penyidik Polri".
Pemenuhan personil Polri untuk
bantuan pengamanan dalam rangfta penyidikan oleh Penyidik KPK dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut;
1). Koordinasi bantuan Pengaman Personil Polri dan Penyidik Polri dalam
rangka penggeledahan dan penyitaan
tersangka Fuad Amin mantan Bupati
Bangkalan - Jawa Timur yang dilanjutkan dengan penangkapan dan Penahanan.

Selain petugas KPK, Kepolisian setempat mengerahkan 1 peleton Sabhara Polres Bangkalan, 1 unit Sat
Intel, dan 1 unit Sat Reskrim. Ada
sekira 40 personel yang melakukan
penangkapan.

2). Kasus Simulator SIM. KPK menggeledah gedung Korlantas Senin (301 7l
2012) pukul 16.00 setelah melakukan Koordinasi dengan Ka. Polri,
wakfu itu, Jenderal Polisi Timur Pradopo. Penggeledahan KPK di Korlantas berlangsung hingga Selasa (31
17 12012). Saat melakukan penggele-

dahan, penyidik KPK di Gedung
Korlantas Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di dampingi banyak anggota Polri.
KPK menyatakan telah menetapkan
Djoko Susilo, Selasa (311712012) sebagai tersangka. Pada mulanya pihak

Bareskrim menolak penggeledahan
kantor Korlantas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Alasannya,
Bareskrim Polri sedang melakukan
penyelidikan kasus tersebut.
Mengingat kasus tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat,
maka KPK menetapkan dan mengumumkan Djoko Susilo, Kakorlantas
ditetapkan sebagai tersangka kasus
tersebut.

Sebelumnya, pada Apnl2012, melalui pernyataan Brigjen Pol Boy Rafli
Amar yang saat itu menjabat sebagai
Kepala Bagian Penerangan Umum
Polri memb antah Inspektur Jendreal
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Polisi Djoko Susilo menerima suap
Rp 2 miliar dari proyek pengadaan
simulator kemudian motor dan mobil
senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas polri.
Intinya, pada saat Penyidik KpK melakukan penggeledahan serta penyltaan berkas-berkas alat bukti, pihak
Bareskrim tidak serta merta melakukan dukungan pengamanan kepada
penyidik KPK di kantor Korlantas
Polri yang watu itu, kepalanya Djoko
Susilo,

"

3). Penahanan

Ratu Atut,

Gubernur

Banten.

Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK) menahan Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah, Jum'at tanggal
20112120t3 langsung dibawah ke
Rumah Tahanan Pondok Bambu, Ja-

karta. Sebelumnya, Selasa (l7l IZI

20t3) dinihari, KPK melalrukan
penggeledahan di rumah Gubernur
Banten Jalan Bayanglara No 51 Cipocok, Serang Banten, di bantu 1 peleton Sabhara Polresta Kota SerangBanten, 1 unit Sat Intel, dan 1 unit
Sat Reskrim.
Implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan penyidik
Polri, pada dasarnya merupakan perilaku yang
harus dipertanggungjawabkan guna kepentingan
tujuan hukum, yang didalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan.
Demikian pula seharusnya kewenangan
dan fungsi institusi KPK yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
(KPK). Demikian juga dalam mengimplikasikan
Hubungan Kewenangan Hukum Fungsional penyidik KPK dengan Penyidik Polri Dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, harus dipertanggungjawabkan sesuai kehendak hukum, sesuai kehendak tujuan hukum, serta sesuai kehendak rregara yang berdasarkan hukum.
Implimentasi adanya tindakan hukum
yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sara-
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na SDM dalam hal melakukan tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan melalui kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK maupun
Penyidik Polri, dalam hal penanganan perkara
penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan
jenis perkaranya sejak tahun 2004hingga2014,
dan bahkan hingga tahun 2015, hal tersebut
mombuktikan bahwa penanganan perkara dalam
penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan
melalui fungsi penyidikan memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan Tipikor yang
ada diwilayah hukum seluruh Indonesia.
Bersandar pada Kesepakatan Bersama ,{ntara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor: Bl23lIIU2012; Nomor: Spj39 I 0 1 I 03 I 20 t 2 T entang Optimali sasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, bahwa
Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk
meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK
dalam melalcukan pemberan-tasan tindak pidana
korupsi secara optimal, dalam kasus tetentu tindak pidana yang pelakunya bukan dari unsur
institusi Polri, daya dukung Penyidik Polri berperilaku proporsional dan profesional.
Jika dikaitkan dengan teori hukum responship dan teori hukum progresif, dalam guna perwujudan tujuan hukum, hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, maka kedudukan kedua
institusi tersebut telah menerapkan perilaku
kewenangan fungsional yang mengarah kepada tercapainya keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan bagi masyarakat. Perilaku tersebut, juga sesuai kehendak Pasal 3 tentang tujuan Kesepakatan Bersama yaitu tercapainya
kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tetapi dalam penanganan kasus alat simulator SM Korlantas Polri, justru terjadi terjadi inkonsistensi perilaku yang dilakukan oleh
Penyidik Bareskrim Polri, setidaknya terdapat
dua hal penting yang berpengaruh terhadap
kualitas perilaku yang tidak atau kurang proporsional, tidak profesional serta tidak transparan dan melanggar kesepakatan itu sendiri. Perilaku tersebut, yaitu berupa daya dukung bantuan pengamanan yang kurang maksimum kepada Penyidik KPK.
Perilaku tersebut bertentangan dengan
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Pasal 10 ayat (l), (1) Dalam hal PARA PIHAK menangani suatu perkara yang berkaitan
(maksudnya; tindak pidana korupsi) maka
PARA PIHAK dapat saling tukar menukar informasi berkaitan dengan perkara yang sedang
ditangani. Pernyataan Penyidik Polri, pada saat
Ketua KPK memberitahukan bahwa akan menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka 31
Juli 2012 (pagi hari lebih kurang jam 10.0011.00) kepada Kapolri, Timur Pradopo, Penyidik Bareskrim menyatakan sedang melakukan
penyelidikan kasus yang sama. Tapi faktanya,
Penyidik Polri belum menetapkan tersang-ka.
Dilain pihak kasus tersebut memperoleh sorotan masyarakat luas. Untuk itu pada tanggal
yang sama lebih kurang pukul 15.00 Penyidik
KPK menetapkan Djoko Susilo, sebagai tersangka alat Simulator SIM.
Seharusnya, berdasarkan Pasal l0 ayat
(1) Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor: Bl23 fiI42012; Nomor: Spj-39 l01l03l

20L2 Tentang Optimalisasi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, jika benar pihak Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan, maka PIHAK Penyidik telah memberikan informasi kepada Penyidik KPK, jauh
sebelum tanggal3l Juli 2012.
Dari kronologis peristiwa tersebut, penyidik Bareskrim cenderung atau diduga tidak
proporsional, tidak profesional serta tidak
transparan dan melanggar kesepakatan itu sendiri.
Akibatnya, jika dikaitkan dengan teori
tujuan hukum, teori hukum responship serta
teori hukum progresif, dapat dianalogikan telah terjadi pencederaan terhadap perwujudan
keadilan, pencederaan kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum bagi masyarakat, oleh penegak hukum yang seharusnya melaksanakan
kewenangan fungsionalnya secara berdaya guna, dart mengopti-malisasikan hubungan kewe-

nangan hukum fungsional antara Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.
Berdasarkan kajian implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, dalam hal koordinasi
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tindakan hukum penyidikan fakta hukumnya
tidak semua kasus tindak pidana korupsi yang
ditangani penyidik Polri diberitahukan kepada
Penyidik KPK, terutama jika pelakunya dari
intemal institusi Polri. Kasus tersebut dapat dicontohkan yaitu kasus alat simulasi SIM Kakorlantas Polri.
Akibat terjadinya perilaku yang cenderung atau tidak proporsional, tidak profesional
serta tidak tranfaran dan melanggar Kesepakatan Bersama Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik lndonesia Nomor: Blz3lIIU
2012; Nomor: Spj-39/01/0312012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Kotupsi, pada saat Penyidik KPK menetapkan
Djoko Susilo sebagai tersangka alat Simulator
SIM, maka terjadi petdebatan/ kekisruhan
yang terkesan tidak proporsional dan tidak
profesional, tidak tranfaran yang dilak-ukan pihak penyidik POLRI kepada Penyidik KPK,
meskipun akhirnya penyidikan kasus tersebut
ditangani penyidik KPK. temyata dari hasil
penyidik KPK terhadap kasus tersebut tersangka dinyatakan bersaiah oleh keputusan Pengadilan Negeri Tipikor serta inkracht.
Seianjutnya, implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK
dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, perilaku penegakan hukum Penyidik KPK di berbagai daerah di Indonesia seperti; koordinasi tindakan hukum
penggeledahan, penyitaan, penangkapan, selalu memperoleh dukungan optimal dari penyidik Polri. Penyidik Polripun di berbagai daerah
di Indonesia mengoptimalkan Penyidik KPK
untuk melakukan tindakan hukum Supervisi
guna menyelesaikan tindakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan fakta
hukum yang demikian, secara teoritis dapat
dikorelasikan dan dianalogikan bahwa melalui
kehendak hukum yang dituangkan dalam perundang-undang sebagai dasar hukum guna mewujudkan keadilan yang berkepastian hukum
dan bermanfaat, melalui hubungan kewenangan hukum fungsional penyidik KPK dengan
Penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, kedua institusi penegak hukum
tersebut telah merespon secara progresif tujuan
hukum sebagaimana kehendak hukum yang di-
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atur dalam peraturan

perundang-undangan

yang ada.

E. Penutup
Berdirinya Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisr
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempakan jal,",aban apresiasi negara sejak era reformasi. yakni mei.vujudkan supremasi hukum, pem-

berantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good goyet"ntance. Kewenangan
lungsionai tersebut merupakan legitimasi formal
guna me\\'ujudkan tu.juan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keberadaan institusi KPK beserla kewenangan hukun, fungsionalnya, merupakan sarana guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat
lndonesia yang kedudr-rkannya sebagai pihak
yang dirugikan oieh adanr/a tindak pidana korupsi. Kurang optimainya penegakan hukum
oleh penegak hukum sementara ini. mengakibatkan terganggunya kesejahteraan yang semestinya menjadi hak masyarakat, tetapi tidak dapat
dinikmati secara utuh oleh rakyat. Dengan demikian masvarakat tidak memperoleh hakn5ra
serla diperlakukan secara tidak ariii.
Dari sudut panciang sosiologis lingkungan
strategis internasional dan regional, negara-ne-

gara yang berhasil memerangi korupsi

pada

umumnya dilakukan dengan mendirikan institusi penegak hukum yang beisifat khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang
tergoiong sebagai extra ordinery crimes atau kejahatan luar biasa. Karena institusi penegak hukurn yang bersifat khusus tersebut mampu melakukan tindakan hukum berdasarkan keu,enangan yang bersifat khusus.
Di indonesia. bahwa KPK rnemiliki kewenangan hukum fungsional yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Sementara itu, tujuan negara dicederar
oleh perilaku tindak pidana korupsi yang terus
menerus merongrong dan merugikan keuangan
negara, serla dilakukan secara terstruktur Dilain
pihak penegakan hukum oleh penegak hukum
yang ada sebelum berdirinya Lembaga Negara
KPK, belum optimal dalam pemberantasan tin-
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dak pidana korupsi. Berdasarkan dasar hukum
nomatifnya, berdirinya Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yaitu karena perintah
Pasal43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK yang memiliki kewenangan fungsional berdasarkan legalitas hukum, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK),
kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK
dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan
dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif
dalam melakukan pemberantasan tindak pidana,
independen, tranfaran serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serla diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaatbagr negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tafum 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan hubungan kinerja terkait Penyidikan dan Penuntutan KPK
dapat berkoordinasi serta dapat melakukan su-

pervisi dengan institusi Penyidik Polri.
Kewenangan hukum fungsional KPK
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal
7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa
antara lain kewenafigan KPK mengkoordinasikan penyelidikan. penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi,
Pasal 9 terkait Pengambilalihan, jika dikaitkan
dengan substansi hukum Teori Legal System
yang dikemukakan Laurence M. Friedman, diindikasikan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melahirkan kepastian hukum, serla kemanfaatan dalam hal
kewenangan yang diberikan kepada institusi penegak hukum KPK, khususnya terhadap Penyidik KPK dalam melakukan hubungan kewenangan hukum fungsional dengan Penyidik Polri
dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.
lmplimentasi hubungan kewenangan hukum Penyidik KPK dengan Penyidik Polri, pada
dasamya merupakan perilaku yang dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum,
yang didalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan. Demikian
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jrrgu dalam mengimplimentasikan Hubungan
Kewenangan Hukum Fungsional Penyidik KPK
dengan Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, harus dipertanggungjawabkan sesuai kehendak hukum, sesuai kehendak
tujuan hukum, serta sesuai kehendak negata
yang berdasarkan hukum, yang diafur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3A Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, maupun peraturan perundang-undang
lainnya.
Hubungan kewenangan hukum fungsional
Penyidik KPK dengan Penyidik Polri merupakan legitimasi formal guna mewujudkan tujuan
hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian
hukurn dan kemanfaatan. Dalam hal implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional
Penyidik KPK dengan Penyidik Polri dimaksudkan untuk melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif, independen,
transparan serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi
harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai
hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara, hal tersebut merupakan perilaku budaya
hukum mewujudkan tujuan hukum secara kon-

krit.

Implimentasi adanya tindakan hukum
yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM rialam hal melakukan tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan melalui hubungan
kewenangan hukum fungsional Penyidik KPK
maupun Penyidik Polri, dalam penanganan perkara penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan j enis perkaranya sej ak tahun 200 4 htngga
2474, dan bahkan hingga tahun 2A15, hal tersebut, rnembuktikan bahwa penanganan perkara
dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan melalui fungsi penyidikan memperoleh
kepastian hukum dan kemanfaatan melalui proses peradilan Tipikor.
Akibat hukum dari implimentasi hubungan kewenangan hukum fungsional Penyidik
KPK dengan Penyidik Polri dalam penyelesaian
tindak pidana korupsi, yakni terselenggaranya
kualitas kinerja yang berdayaguna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara
kasus tindak pidana, penukaran irformatif SPDP
tindak pidana korupsi serta terbantunya peme-
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nuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum
penyelidikan dan penyidikan.
Kewenangan hukum fungsional yang dimiliki KPK didasarkan pada fakta sosiologis
dan yuridis bahwa institusi penegakan hukum
yang seharusnya secara intensif, proporsional,
profesional sefia secara cepat melakukan upaya
strategis dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi, ternyata dirasakan belum melaksanakan
fungsinya secara maksimum. Oleh karena itu
diperlukan polical will Kepala Negara atau Presiden untuk menjelaskan kepada Pejabat Negara
terutama Pejabat Negara di lingkup Kekuasaan
Yudikatif, bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) besefta
tugas dan kewenangannya merupakan kehendak
negara yang representatif guna melakukan tin-
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dakan optimal terhadap pelaku

pidana

korupsi.
lmplimentasi dari Hubungan Kew.enangan
Hukum Fungsional antara Penyidik KPK dan
Penyidik Kepolisian, dalam tindakan dan proses
hukum penyidikan hendaknya terus diciptakan
selaras, setujuan, sepaham, proporsional, profesronal, tranfaran, berdayaguna, baik ditingkat
pusat hingga menjangkau wilayah hukum Polres/Polresta di seluruh Indonesia" Dengan demikian Koordinasi maupun Supervisi yang dilakukan oleh KPK dapat berjalan lebih efektif sesuai
ketentuan, serla dapat memberikan kepastian.
kemanfatan serta keadilan bagi masyarakat, serta makin mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi.
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