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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat),  yaitu 

negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan 

oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan 

hukum1. Negara hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945 yang bertujuan melindungi 

segenap bangsa dan seluruh  tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah negara 

hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah 

mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya negara hukum modern juga disebut 

negara kesejahteraan atau “welfare State”. 

Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh 

dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum2. 

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebagai 

konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi instansi negara 

sebagai alat pemerintahan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan 

                                                           
1 Soehino, 2000,  Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara,  Yogyakarta: Liberty,  hlm. 195-196. 
2 Philipus M.Hadjon, 2005,  Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 

hlm. 71.   
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warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan 

hukum. 

Secara konseptual, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan 

pemerintah meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 

represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif3. 

Korupsi sudah melanda Indonesia sudah  sejak lama dan hampir 

menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sepertinya  korupsi sudah 

sampai pada apa yang  disebut sebagai ‘budaya korupsi’. Mengapa korupsi 

disebut ‘budaya’? Ini dikarenakan  korupsi sudah dianggap biasa, seperti 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk mempercepat suatu 

urusan, seseorang biasa memberikan ‘uang pelicin’ atau kebiasaan 

memberikan ‘uang  rokok’ atau juga memberikan fasilitas dan hadiah. 

Kondisi ini menjadi berkembang karena selama ini masyarakat yang berada 

dalam interaksi tersebut  juga mendapatkan keuntungan  bagi dirinya. Hal ini 

pulalah yang menyebabkan keengganan sebagian  besar warga masyarakat 

untuk melaporkan oknum  pejabat negara, birokrat, konglomerat dan oknum 

aparat hukum  yang melakukan korupsi4, karena mereka juga mendapat 

keuntungan.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam 

pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional. Di era 

reformasi strategi tersebut ditungkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 

                                                           
3 Marwan Effendy, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana, Jakarta: Referensi, hlm. 2 
4 Ibid, Marwan Effendy, hlm. 3.   
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Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional 

dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010–2025, 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan 

dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 

2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, serta Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012 –2025) dan Jangka Menengah 

(2012 –2014). 

Kewenangan Kejaksaan RI untuk menghentikan penyidikan terhadap 

suatu kasus tindak pidana memang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan 

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata 

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, 

maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka 

atau keluarganya”5.  

Khusus untuk kewenangan memeriksa kasus korupsi, apakah dengan 

meninggalnya terdakwa penyidikan atau pemeriksaan perkara tersebut harus 

dihentikan karena Pasal 77 KUHP mengatur tentang gugurnya penuntutan 

yang disebabkan meninggalnya terdakwa. Melihat alur perkara pidana itu 

sendiri, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisah 

satu sama lain, maka apabila tersangka korupsi meninggal dunia pada saat 

                                                           
5 Anonim, 2013, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,  Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 243. 
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proses penyidikan, maka kelanjutan proses pidana selanjutnya juga akan 

hapus/gugur. Ini karena jika penyidikan dilakukan pun, penututan tidak dapat 

dilakukan karena adanya pengaturan dalam pasal 77 KUHP. 

Mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU 

Pemberantasan Tipikor”), dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat 

dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 

negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan 

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang 

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 

Dari serangkaian dasar hukum diketahui bahwa tuntutan pidana 

terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan 

tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, 

apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, untuk kasus 

korupsi, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau 

instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal 

dunia. 

Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung 

jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui 

gugatan perdata. Apakah kemudian yang dimaksud dengan pengertian “secara 

nyata telah ada kerugian keuangan negara”?  Pengertian “secara nyata telah 

ada kerugian keuangan negara” berarti sudah ada kerugian negara yang dapat 

dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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akuntan publik yang ditunjuk. Hal ini berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat 

(1) UU Pemberantasan Tipikor.  

Mengingat adanya ketentuan pasal 77 KUHP dan Pasal 33 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan di atas dan mengingat 

uang hasil korupsi harus dikembalikan kepada yang berhak,  maka pada 

kesempatan ini Penulis berhendak untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul:  “Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Untuk 

Melaksanakan Gugatan Perdata Dalam Hal  Terdapat Kerugian Negara 

Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi  Jika Terdakwa Meninggal Dunia”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk 

melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian negara dalam 

kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa meninggal dunia?  

2. Apa hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam 

melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan gugatan 

perdata dalam hal  terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana 

korupsi  jika terdakwa meninggal dunia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara 

untuk melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian negara 

dalam kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa meninggal dunia. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam 

melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan gugatan 

perdata dalam hal  terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana 

korupsi  jika terdakwa meninggal dunia. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya 

ilmiah serta memberikan kotribusi pemikiran tentang kewenangan yang 

dimiliki jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata dalam 

hal  terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi  jika 

terdakwa meninggal dunia.  

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Intansi Kejaksaan sebagai solusi yang objektif dalam rangka 

memahami ketentuan mengenai penyelamatan keuangan negara terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi dan bagi masyarakat dapat dijadikan bahan 

informasi tentang masalah penyelamatan keuangan negara sebagai 

pelaksanaan kewenangan yang dimiliki jaksa pengacara negara untuk 

melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian negara dalam 

kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa meninggal dunia. 
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E. Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan 

Dikenal 2 (dua) metode pendekatan dalam penelitian, yaitu metode 

penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sejalan dengan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini masuk dalam 

metode penelitian kualitatif. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., metode 

kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman Peneliti 

atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum 

yang kompleks dan holistik6. Dalam penelitian ini, Peneliti akan berupaya 

mengkonstruksikan sebuah gejala hukum dengan menggambarkan objek 

yang diteliti secara spesifik yaitu tentang pelaksanaan kewenangan yang 

dimiliki jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata dalam 

hal  terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi  jika 

terdakwa meninggal dunia sebagai implementasi Pasal 77 KUHP jo. Pasal 

33 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 

2001 dalam praktik. 

 2.  Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut 

Hermawan Wasito sebuah penelitian bersifat deskriptif apabila penelitian 

hendak menggambarkan dan menganalisis sebuah pernyataan atau 

persoalan7. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara 

                                                           
6  Petrus Soerjowinoto, dkk., 2006, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan 

Skripsi, Semarang: Fak.HukumUNIKA Soegijapranata, hlm.12 
7 Hermawan Wasito, dkk., 1995, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, hlm.7 



8 

 

rinci, sistimatis dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan persoalan kewenangan yang dimiliki jaksa pengacara negara untuk 

melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian negara dalam 

kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa meninggal dunia sebagai 

implementasi Pasal 77 KUHP jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 31 tahun 

1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Hasil penggambaran tersebut 

akan dianalisis dengan menggunakan teori, doktrin, pendapat para ahli dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam Penelitian ini adalah segala informasi tentang 

pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk 

melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian negara dalam 

kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa meninggal dunia sebagai 

implementasi Pasal 77 KUHP jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 31 tahun 

1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Adapun elemen penelitian 

adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara,  berkas-berkas 

tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia dan oleh Jaksa 

Pengacara Negara dilaiukan gugatan perdata karena menimbulkan 

kerugian negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam 

penelitian adalah dengan melakukan wawancara, sedangkan teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan 
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melaksanakan studi kepustakaan. Secara lebih terperinci, keduanya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

sekunder melalui penelitian terhadap bahan pustaka yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai bahan referensi 

untuk menunjang keberhasilan penelitian ini, yang meliputi : 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas norma-norma dasar8. Bahan hukum primer yang 

digunakan yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer9. Bahan-bahan 

sekunder ini terdiri atas karya-karya akademik mulai dari yang 

                                                           
8 Ibid, Hermawan Wasito, hlm. 14 
9 Ibid, Hermawan Wasito, hlm. 14 
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deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik 

yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang 

berlaku (ius constitutum) dan atau yang semestinya berlaku demi 

dipenuhinya rasa keadilan (ius constituendum)10. 

3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan 

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder yang ada di dalam lingkup hukum 

maupun di luar lingkup hukum, diantaranya kamus hukum, kamus 

bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain. 

b. Wawancara 

Studi lapangan adalah suatu cara untuk mendapatkan data primer 

penelitian dengan cara mendatangi objek atau subjek penelitian. 

Dalam melaksanakan studi lapangan, Peneliti melakukan wawancara 

secara mendalam (indepth-interview) dengan metode wawancara 

terarah, dimana yang dijadikan bahan wawancara telah dipersiapkan 

terlebih dahulu. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan nara sumber dengan terlebih dahulu mempersiapkan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman. Namun demikian, saat 

wawancara masih dimungkinkan adanya pengembangan sesuai 

dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara akan 

dilakukan dengan Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara 

(atau yang mewakili) pada kasus tindak pidana korupsi yang 

merugikan negara yang terdakwanya meninggal dunia. 

                                                           
10 Ibid, Hermawan Wasito, hlm. 15 
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5.  Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara teratur 

dan sistematis selanjutnya dilakukan proses pengolahan data untuk 

memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Data yang relevan 

dengan permasalahan yang diangkat akan digunakan, sedangkan data yang 

tidak relevan akan diabaikan. Di dalam proses pengolahan data dilakukan 

pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, serta 

melengkapi data yang belum lengkap. Setelah proses pengolahan data 

selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian. 

 6.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan 

asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, 

tinjauan pustaka dan jawaban yang diperoleh dari nara sumber penelitian. 

Metode ini tidak menggunakan hasil perhitungan statistik atau matematis 

karena data yang digunakan tidak memberikan kemungkinan bagi Peneliti 

untuk melakukan perhitungan secara statistik atau matematis. Dengan 

metode ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang objek 

penelitian. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I  adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-

aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, keuangan 

negara, kerugian negara, gugurnya tuntutan pidana, serta perihal 

gugatan perdata terhadap pelaku korupsi yang telah meninggal 

dunia. penelitian. 

Bab III  adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi 

pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara 

untuk melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian 

negara dalam kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa 

meninggal dunia dan hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara 

Negara untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya 

untuk melakukan gugatan perdata dalam hal  terdapat kerugian 

negara dalam kasus tindak pidana korupsi  jika terdakwa 

meninggal dunia. 

Bab IV  adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran Peneliti 

terhadap permasalahan yang diangkat. 

 

 


