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 ABSTRAK 

KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN PENYIDIKAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

OLEH 

SYANDE RAMBE 

Penyidik tindak pidana korupsi oleh Polri, khususnya dalam perkara korupsi 

tersebut mengandung reaksi dari kalangan praktisi hukum maupun akademisi. 

Setidaknya telah menimbulkan pertentangan perihal kewenangan melakukan 

penyidikan atas tindak pidana tersebut antara Polri dan Kejaksaan. Walaupun 

demikian, kenyataannya penyidik oleh Polri tetap berjalan dan tidak bergeming di 

dalam melakukan pemeriksaan terhadap beberapa tersangka tersebut. 

Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan polisi melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan, dan 

juga untuk mengetahui dan memahami hambatan polisi dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kewenangan polisi melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan adalah: 

berdasarkan Pasal 6 KUHAP Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan 

Pemerintah Tahun 1983, dimana menyebutkan bahwa terhadap perkara yang 

menggunakan ketentuan khusus acara pidana antara lain tindak pidana korupsi, 

penyidikannya dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang 

berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah: 

kurang keterbukaan dari aparat pemerintah pada umumnya, bahkan bersikap 

menutupi dan tidak jarang bersikap apatis, lebih lanjut para pelaku tindak pidana 

korupsi pada umumnya adalah orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, serta 

intelektual yang cukup, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum (Polri) untuk 

mendapatkan bukti yang diperlukan yang pada akhirnya menciptakan situasi yang 

tidak mendukung didalam pengungkapan, kesulitan lainnya, bahwa uang hasil 

korupsi sudah disimpan di Bank dan atau telah dicampur dengan keuangan keluarga 

(uang isteri atau anak-anaknya). 

 

Kata kunci: Kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan lahinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tanggal 31 

Desember 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 tentang Hukum Acara 

Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), maka ketentuan-ketentuan sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana 

yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 

44, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Bila ditinjau secara objektif, memang sebenarnya Hukum Acara Pidana 

yang diatur dalam HIR, ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan 

yang cukup terhadap hak-hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa, mengenai bantuan hukum di 

dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang merupakan salah satu 

fundamental dari tersangka dalam rangka menyusun pembelaannya, tidak diatur 

dalam HIR. Demikian pula mengenai hak mendapatkan ganti kerugian dan 

rehabilitas dari tersangka terhadap penangkapan, penahanan serta peradilan yang 

tidak berdasarkan hukum, juga tidak terdapat ketentuan-ketentuannya. 

Kebulatan tekad untuk mengganti hukum kolonial dengan hukum nasional 

telah ditegaskan dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara yang antara lain menyebutkan: 
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Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala 

bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan 

memperlancar pelaksanaan pembangunan. 

 

Sedangkan wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah 

wawasan nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh 

kepulauan nusantara ini sebagai suatu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada 

satu hukum nasional, yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan 

menyempurnakan perundang-undangan serta dianjutkan dengan usaha kodifikasi 

dan unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu, dengan memperhatikan 

kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut 

tingkataan kemajuan pembangunan di segala bidang.1 

Jadi sudah sepantasnya apabila dalam hukum acara pidana yang berlaku di 

Indonesia itu, mengalami pembaharuan sesuai dengan tuntutan kepentingan 

nasional lebih-lebih pada masa pembangunan dewasa ini. 

Karena itu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini 

diadakan suatu pembidangan yang jelas antara fungsi penyidik dan Jaksa/Penuntut 

Umum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa, 

penyidik dilaksanakan sepenuhnya oleh Polisi. Selain itu ditentkan pula, sebagai 

penyidik ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang, misalnya Pejabat Penyidik Bea dan Cukai, Pejabat Penyidik 

Imigrasi, Pejabat Penyidik Kehutanan dan lain sebagainya, yang melakukan tugas 

                                                 
1 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982, hlm. 3 
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penyidikan tersebut sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-

undang, yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 14 huruf g, disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 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”. 

Belakangan ini terdapat perkembangan baru dalam hukum acara pidana 

Indonesia, dimana Polri telah bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana 

korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah maju tersebut dilakukan oleh Polri 

dalam memeriksa tersangka A.Izazi dan kawan-kawan dalam tindak pidana korupsi 

yang terjadi dalam pembangunan danau mas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu 

dan yang paling anyar penyidikan yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana 

Simulator SIM, yang melibatkan perwira tinggi Polri. 

Sejauh ini, sebelum diberlakukannya Undang-undang Kepolisian Nomor 2 

Tahun 2002, aparat Kepolisian yang selanjutnya disebut Polisi hanya melakukan 
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penyidikan terhadap tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan 

beberapa tindak pidana tertentu lainnya, seperti tindak pidana narkotika, tindak 

pidana psikotropika dan lain sebagainya. Lingkup bidang penyidikan tindak pidana 

korupsi selama ini dipegang oleh aparat/jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. 

Penyidik tindak pidana korupsi oleh Polri, khususnya dalam perkara korupsi 

tersebut mengandung reaksi dari kalangan praktisi hukum maupun akademisi. 

Setidaknya telah menimbulkan pertentangan perihal kewenangan melakukan 

penyidikan atas tindak pidana tersebut antara Polri dan Kejaksaan. Walaupun 

demikian, kenyataannya penyidikan oleh Polri tetap berjalan dan tidak bergeming 

di dalam melakukan pemeriksaan terhadap beberapa tersangka tersebut. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan 

mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya dituangkan ke dalam 

bentuk skripsi dengan judul: “KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN”. 

 

B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi 

menurut peraturan perundang-undangan? 

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana 

korupsi? 

 



5 

 

 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menurut 

peraturan perundang-undangan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula 

hal-hal lain yang ada kaitannya. 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan polisi melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi hambatan polisi 

dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut: 
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1. Kepolisian adalah: segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 

angka 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI) 

2. Penyidik adalah: orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau 

ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga 

kepolisian khususnya dalam bidang reserse criminal. Pejabat itu disebut 

juga sebagai seorang “reserse”.2 

3. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere 

yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) 

adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta 

pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak 

legal.3 

 

E. Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang berangkut paut dengan kewenangan polisi melakukan penyidikan 

tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan, maka jenis 

penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif 

(menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 

 

 

                                                 
2 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor, 1980, hlm. 

18 
3 http://id.m.wikipedia.org>wiki>korupsi, diakses tanggal 10 Oktober 2018 
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Teknik pengumpulan data melalui: 

1. Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data 

sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan 

cara menelaah bahan-bahan hukum seperti: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teri-teori, 

pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya. 

2. Penelitian lapangan (field research), dalam upaya mendapatkan data primer 

dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polresta 

Palembang. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi 

(content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan 

kedalam suatu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, sesuai dengan permasalahannya 

yang ada didalamnya, maka penulis memandang perlu untuk membaginya secara 

sistematis ke dalam bab-bab yang uraiannya sebagai berikut: 
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Bab. I.  Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 

Bab. II.  Tinjauan Pustaka, yang berisi paparan tentang pengertian penyidik dan 

penyidikan, Sifat dan Fungsi/Tugas Penyidikan, pengertian korupsi, 

subjek-subjek tindak pidana korupsi, sistem pembuktian dalam tindak 

pidana korupsi 

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan tentang analsisa hasil penelitian terhadap 

kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menurut 

peraturan perundang-undangan dan hambatan polisi dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi 

Bab. IV. Penutup, sebagai akhir dan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan 

saran-saran. 
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