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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kewenangan yang Dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk Melakukan 

Gugatan Perdata dalam Hal Terdapat Kerugian Negara dalam Kasus 

Tindak Pidana Korupsi jika Terdakwa Meninggal Dunia 

 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberi wewenang dalam hal bertindak 

membela hak-hak negara, mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. 

Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat 

dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak.  

Dasar hukum untuk menggugat perdata terdakwa atau terpidana kasus 

korupsi yang meninggal dunia diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal ini mengatur  keberadaan tersangka atau terdakwa yang tidak mungkin 

lagi perbuatannya dipertanggungjawabkan  secara hukum pidana, karena 

meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan dan atau pada saat 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini  merupakan  peristiwa hukum yang 

bersifat kondisional yakni kematian tersangka atau terdakwa sehingga tidak 

mungkin tersangka atau terdakwa diproses secara pidana. Mengantisipasi 

terjadinya kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi, maka di dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai upaya gugatan 

perdata yang dapat ditujukan kepada ahli warisnya. 
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Untuk mengembalikan harta kekayaan atau aset negara tindak pidana 

korupsi yang didakwakan harus dibuktikan terlebih dahulu  dalam arti tindak 

pidana korupsi yang didakwakan harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak 

pidana sehingga tindak pidana korupsi tersebut dapatdiputus oleh pengadilan  

serta pelakunya dapat dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Secara khusus, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak 

menjelaskan pengertian atau indikator atau tolok ukur korupsi yang dapat 

merugikan keuangan negara. Kata “dapat” berarti bisa secara nyata terjadi 

kerugian negara atau potensial terjadi kerugian negara. Sebelum dibuktikan, 

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak boleh dengan sewenang-

wenang menyatakan sudah terjadi kerugian negara, atau menyatakan kerugian 

negara telah terbukti.  

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas 

mengenai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki JPN untuk melakukan 

gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak 

pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia. Dalam Undang-Undang No. 

31 Tahun 1999  jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya ada 2 (dua) 

pasal yang mengatur atau tercantum kalimat atau ‘frasa’ kerugian keuangan 

negara yakni yang tercantum dalam pasal 1 (1) dan pasal 2 (1) undang-

undang tersebut. 

Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih lanjut, agar pembahasan 

yang dilakukan selanjutnya lebih mudah untuk dimengerti, terlebih dahulu 

Penulis akan mencoba membuat tabel tentang pengaturan-pengaturan tentang 

hal tersebut dalam sebuah tabel. Berikut tabel tersebut: 
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Tabel 3.1 

Pengaturan Pasal terkait Tugas Jaksa Pengacara Negara Melakukan Gugatan Perdata  

dalam Hal Terdapat Kerugian Negara jika Terdakwa Meninggal Dunia 

 

NO UNDANG-UNDANG PASAL ISI PASAL 

1 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan 

Pasal 30 (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 

atau pemerintah. 

2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Pasal 1 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta 

rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 2 (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

Pasal 32 (1) Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur 

tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara 

hasil penyidikian tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan 
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gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 

mengajukan gugatan. 

Pasal 32 (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak 

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. 

Pasal 33 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 

Pasal 34 Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 

penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut 

kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan 

untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya 

3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Pasal 38 C Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

diketahui masihterdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga 

juga berasal dari tindak pidanakorupsi yang belum dikenakan perampasan untuk 

negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan 

atau ahli warisnya. 

4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 

tentang  BPK 

Pasal 1 butir 

15 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

Pasal 10 (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 

bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan 



42 

 

lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara 

Pasal 10 (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban 

membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan BPK. 

5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara 

Pasal 1 butir 

1 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. 

6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

Pasal 1 butir 

22 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

Pasal 59 (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum 

atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Departemen jo. Keppres No. 3 

Tahun 2002 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 Tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen. 

Pasal 52 BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 

keuangandan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
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8 Perpres RI No. 38 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan RI 

Pasal 24 (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan 

wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan 

tata usaha negara 

Pasal 24 (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat (1) meliputi 

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum 

lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, 

lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan 

kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta 

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.    

9 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana  

Pasal 77 Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. 

Sumber: Data Sekunder berupa Perundang-Undangan yang diolah  
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Ada beberapa hal yang perlu dibahas sehubungan dengan tugas JPN 

sebagai wakil yang bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam hal 

terdapat kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. 

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara 

berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan pada 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut: 

Kewenangan Jaksa dalam perkara Perdata di bidang DATUN 

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di 

luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah yang 

terdapat pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan42. 

 

Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 

Undang-Undang Kejaksaan yang pada pokoknya menyebutkan: 

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. 

a. Melakukan penuntutan 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas 

bersyarat. 

d.  Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang. 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

                                                           
42 Hasil Wawancara dengan Kepala SUB Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota 

Semarang Ibu Sri Lestari Widiastuti, SH.MH pada tanggal 19 September 2018 
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2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk 

dan atas nama negara atau pemerintah. 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan : 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan. 

d. Pengawasan aliaran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara. 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 

f.   Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. 

Dasar hukum yang mengatur secara tegas tentang kewenangan Jaksa 

Pengacara Negara untuk mengajukan atau melakukan gugatan secara perdata 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia 

dan Pengacara Negara melakukan gugatan kepada ahli waris hal tersebut 

seperti pada Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : 

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan 

salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara 

Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 

dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 

 

Dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan cukup 
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jelas dan sama sekali tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan ahli waris 

dan secara nyata telah ada kerugian negara. 

Untuk memperjelas hal tersebut kita dapat melihat penjelasan pasal 

lain dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut. Diantaranya dalam 

Penjelasan pasal 33 yang menyatakan: yang dimaksud dengan “ahli waris” 

dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Seperti yang diatur dalam hukum perdata, dimana Hukum Perdata 

mengartikan ahli waris itu sebagai orang-orang tertentu yang secara limitatif 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerima harta 

peninggalan. Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (uit 

eigen hoofed) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal 

dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. 

Dalam Policy-Paper yang dipublikasikan oleh ICW pada tahun 2014 

sebagaimana ditulis oleh Emerson Yuntho et.al., dimasukkannya unsur 

“merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana korupsi (khususnya 

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) dalam praktik seringkali menimbulkan 

persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. 

Mulai dari multi tafsir definisi keuangan negara dan kerugian negara, 

kewenangan penghitungan kerugian negara, lambatnya proses penghitungan 

kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara korupsi, dan 

hingga belum maksimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi43. 

Selanjutnya Emerson Yuntho menyatakan bahwa dari sekian banyak 

ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, ketentuan 

                                                           
43 Emerson Yuntho et.al., 2014, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik 

Tindak Pidana Korupsi - Policy-Paper, Jakarta: ICW, hlm. 13 
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yang mengatur tentang “merugikan keuangan negara”, hanya terdapat pada 

pasal yaitu Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Selebihnya, tindak pidana yang 

dikategorikan sebagai korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian 

keuangan negara. Meski hanya dua pasal, namun pasal tersebut seringkali 

digunakan atau menjadi favorit aparat penegak hukum untuk menjerat para 

pelaku korupsi yang secara keseluruhan diduga telah menimbulkan kerugian 

negara44. 

Dengan demikian Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang memuat kata-kata 

yang berbunyi, “…yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonornian negara”, menetapkan kerugian keuangan negara sebagai salah 

satu unsur tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya pelaku korupsi 

dikenakan pidana. Selanjutnya Emerson Yuntho menyatakan bahwa pada 

praktiknya, terdapat perdebatan akan pemahaman dan penerapan kata “dapat 

merugikan”. Kata “dapat merugikan” bertentangan dengan konsep actual loss 

di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan konsep 

potential loss memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan 

hukum) memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara 

secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan45. 

Senada dengan hal tersebut, asumsi yang menyatakan bahwa tindak 

pidana korupsi adalah delik formil karenanya tidak perlu dibuktikan akibat 

yang terjadi berupa dapat menimbulkan kerugian Negara, cukup apabila 

sudah terbukti unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti 

adanya perbuatan melawan hukum dan adanya memperkaya diri sendiri atau 

                                                           
44 Ibid., hlm. 19 
45 Ibid. hlm. 28 
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orang lain, maka sudah pasti atau dengan sendirinya unsur dapat merugikan 

keuangan Negara sudah terpenuhi. Pendapat ini tidak beralasan, karena dapat 

merugikan keuangan Negara tidaklah semata-mata akibat seperti dalam delik 

materil tetapi justru sebagai tujuan si pelaku sehingga melakukan perbuatan 

tersebut. Dari tujuan ini yang melahirkan motif dan niat yaitu memperkaya 

diri sendiri atau orang lain yang konsekuensinya merugikan keuangan Negara 

karena itu harus dibuktikan apakah betul si pelaku berniat memperkaya 

sendiri sehingga merugikan keuangan Negara. Jika tidak ada kerugian Negara 

maka pelaku tidak punya niat melakukan korupsi46. 

Walaupun pada awalnya frasa ‘dapat’ ini menimbulkan perdebatan, 

pada akhirnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

003/PUU-IV/2006  hal tersebut kemudian diputuskan sebagai berikut dalam 

butir mengadili47: 

1. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana 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 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang 

dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup 

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 

                                                           
46 Neloe, 2012,  Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi, jakarta: Verbum 

Publising, hlm 81-84. 
47 Hal di atas kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan 

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 
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yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela 

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana 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 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang 

dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup 

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, 

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela 

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Bagaimana kemudian jika dalam kasus tindak pidana korupsi ada 

kerugian keuangan negara, namun terdakwanya meninggal dunia? Siapakah 

yang memiliki kewenangan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara 

tersebut?   
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Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, tugas dan kewenangan Jaksa dibedakan menjadi 3 (tiga) bidang 

yakni bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang 

ketertiban dan ketentraman umum. Oleh sebab itu, untuk tindak pidana 

korupsi,  jika terdapat kerugian keuangan negara namun terdakwa meninggal 

dunia, maka kewenangan untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli 

waris terdakwa dapat dilakukan oleh Jaksa dengan suatu kuasa khusus. Hal 

ini dilaksanakan oleh jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di 

kejaksaan yang dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun 

di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh 

Penulis dengan salah satu narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

yang menyatakan bahwa: 

Jika suatu instansi telah mengalami kerugian negara dari pihak lain 

baik itu Kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah, 

maka ia akan menyerahkan penanganan pengembalian kerugian 

negara itu melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada unit kejaksaan 

setempat sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kemudian 

Pimpinan Unit Kejaksaan tersebut akan menunjuk dua orang Jaksa 

Pengacara Negara atau lebih untuk menangani lebih lanjut48. 

 

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa untuk pihak yang menentukan 

apakah terdapat kerugian keuangan negara, berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh informasi sebagai berikut: 

Untuk pihak yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian 

keuangan negara biasanya yang melakukan adalah  BPK atau BPKP 

sesuai dengan kasus yang sedang diperiksa. BPK atau BPKP akan 

menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Dengan demikian 

perhitungan kerugian negara bersifat kasuistis atau dilihat kasus per  
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kasus dan harus dinilai secara sangat berhati-hati. Dengan demikian, 

harus ditentukan terlebih dahulu dalam kasus tersebut,  apakah sudah 

ada kerugian keuangan negara49. 

 

Sedangkan cara jaksa jika mengetahui ada kerugian negara adalah 

sebagai berikut :  

Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau 

memperbolehkan jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian Negara 

sendiri. Sesuai  bunyi  Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 salah satu 

tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan penyidikan tindak 

pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Hal ini dijelaskan 

dalam penjelasan Pasal 30 tersebut. Dimana di sini sudah jelas tersirat 

salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan 

barang bukti serta alat bukti50.  

 

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa: 

Jaksa saat melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat 

memperoleh hasil data-data berupa dokumen dan alat bukti yang lain 

pada kasus tindak pidana korupsi yang memperlihatkan berapa besar 

kerugian negara yang diakibatkan. Akan bertindak jika jelas kerugian 

tersebut sudah benar-benar nyata dan perhitungannya mudah51. 

 

Jika Jaksa menemui kesulitan untuk menentukan nilai kerugian 

negara, maka Jaksa akan meminta bantuan dari ahli. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara dengan nara sumber yang menyatakan bahwa: 

Jika Jaksa tidak dapat melakukan perhitungan kerugian negara sendiri, 

mereka rata-rata akan meminta pendapat ahli, yakni jika perkara 

tindak pidana korupsi tersebut rumit, terutama dalam perhitungan 

kerugian negaranya dan membutuhkan keahlian khusus untuk 

menghitungnya. Meminta bantuan ahli bertujuan agar Jaksa dapat 

meyakini berapa besar kerugian yang diakibatkan dari perkara itu. 

Yang terpenting adalah hal tersebut didukung oleh minimal 2 (dua) 

alat bukti. Pada saat persidangan nantinya apakah diperlukan 
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keterangan ahli atau tidak itu tergantung dari jaksanya yang dapat 

menyakinkan hakim di persidangan52. 

 

Selanjutnya bagaimana jika dalam perkara korupsi dimana negara 

telah mengalami kerugian dan terdakwanya kemudian meninggal dunia? 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagaimana berikut: 

Jika terdakwa meninggal dunia, dan setelah ditentukan ada atau 

tidaknya kerugian keuangan negara, maka pimpinan akan menunjuk 

JPN untuk menggugat secara perdata ahli waris dari terpidana 

tersebut. Namun ada beberapa pertimbangan tertentu terkait efisiensi, 

misalnya apakah kerugian keuangan tersebut memang sebanding 

dengan hasil kerja yang akan dilakukan oleh JPN. Jadi tidak serta-

merta untuk semua kasus JPN akan menggugat secara perdata ahli 

waris terpidana53.  

 

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa: 

 

Pada waktu yang lampau masih ada perdebatan tentang isi pasal 2 (1) 

dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang menganut konsep kerugian 

negara yang dirumuskan sebagai delik formil. Unsur ‘dapat’ 

merugikan keuangan negara dalam undang-undang ini seharusnya 

diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak 

langsung. Artinya, suatu tindak pidana korupsi otomatis dapat 

dianggap merugikan keuangan negara apabila perbuatan tersebut telah 

berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hal ini agak berbeda 

dengan konsep yang dianut dalam UU Perbendaharaan Negara. Dalam 

UU Perbendaharaan Negara, delik yang dimaksud adalah delik 

materiil, sehingga harus nyata-nyata ada akibat kerugian negara. Jadi, 

ada atau tidaknya kerugian negara dalam UU Tipikor secara riil 

menjadi tidak penting. Namun kembali akan dilihat apakah jika 

dilakukan gugatan perdata, hal ini akan efisien, artinya uang yang 

dikembalikan kepada negara jumlahnya signifikan atau tidak dengan 

kerja yang harus dilakukan oleh JPN54. 

 

Mengenai hal tersebut, Leback sebagaimana diterjemahkan oleh Yudi 

Santoso mengemukakan mengenai teori pengembalian aset. Teori 

pengembalian aset menurut Leback adalah teori hukum yang menjelaskan 
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sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan 

prinsip-rinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan 

tanggung jawab kepada intitusi negara dan institusi hukum untuk 

memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat 

dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandasi pada prinsip dasar: 

“berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”. Di dalam hak negara 

terkandung kewajiban negara yang merupakan hak indivudu masyarakat, 

sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada 

rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. Tindak pidana korupsi adalah tindakan 

yang merampas aset, yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan 

kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk 

menyejahterakan masyarakat. Sehingga akibatnya, masyarakat kehilangan 

hak-hak dasar untuk hidup sejahtera55. 

Untuk mempertegas pengertian dari secara nyata telah ada kerugian 

negara dapat dilihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang berisi: 

Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah 

kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan 

hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 

ditunjuk. 

 

Cara untuk menghitung kerugian keuangan negara yang berkenaan 

dengan pidana uang pengganti, dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap: 

1. Tahap pertama, menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara; 

2. Tahap kedua, menghitung besarnya kerugian keuangan negara; 

3. Tahap ketiga, menetapkan kerugian keuangan negara; 
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4. Tahap keempat, putusan mengenai ada atau tidaknya kerugian keuangan 

negara 

Selanjutnya jika diperhatikan pada Pasal 34 Undang-undang No. 31 

Tahun 1999 dinyatakan bahwa Penuntut Umum dalam sidang peradilan 

pidana tindak korupsi yang akan menyerahkan salinan berkas berita acara 

sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang 

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 

Dari hasil wawancara di atas, upaya JPN dalam pengembalian 

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan 

mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil yang dikenal sebagai beban 

pembuktian, guna mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara 

maka JPN harus membuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian 

keuangan negara, kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan 

dengan perbuatan terdakwa, adanya harta benda milik terdakwa yang 

digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. 

Dengan demikian, ada 2 (dua) bidang hukum yang digunakan dalam 

pengembalian keuangan negara yakni bidang hukum pidana dan bidang 

hukum perdata.  Bidang hukum pidana dilakukan oleh JPU/Penyidik dengan 

menyita harta benda milik pelaku –yang sebelumnya telah diputus pengadilan 

dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan 

negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut di 

pengadilan agar dirampas oleh hakim. Sementara itu bidang hukum perdata 

dilaksanakan sejalan dengan Pasal 32. 33, 34 UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 
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38 C UU No. 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara 

(JPN) atau instansi yang dirugikan.   

Adapun upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang  

menggunakan  bidang hukum perdata sepenuhnya tunduk pada disiplin 

hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi.  

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian 

materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang 

dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak 

pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga 

mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib  membuktikan bahwa 

harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian 

pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian 

(reversal burden of proof). Asas  ini mengandung bahwa kepada tersangka 

atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

(presumption of guilt)56, kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya 

tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian 

keuangan negara.  

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban 

penggugat, yaitu oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan 

ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain : bahwa secara 

nyata telah ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara 

sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau 

terpidana dan adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau 

terpidana ataupun ahli warisnya jika terdakwa atau terpidana meninggal 

                                                           
56 Berlakunya asas praduga bersalah mengacu pada sistem pemeriksaan terhadap tersangka yang 

dilakukan oleh penegak hukum di negara Amerika dengan sistem Crime Control Model, 

sehingga sejak tersangka ditangkap dan ditahan, dia sudah dianggap bersalah atau menyatakan 

perang terhadap negara dengan menyewa tentara bayaran yaitu Advokat. Lihat dalam Romli 

Atmasasmita. 1998. Perbandingan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm. 23 
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dunia yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan 

negara57. 

 

Adapun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-

IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 pada diktum menimbang menyatakan:        

“… kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan 

oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli 

analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”. Kedua, Penetapan 

nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di 

instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan 

perundang-undangan, prosedur penghitungan secara independen, objektif dan 

professional, penyajian substansi permasalahan yang tepat. Ketiga, penentuan 

kerugian keuangan negara dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi 

oleh hakim dalam persidangan. 

Sedangkan prosedur pelaksanaan kewenangan JPN untuk 

melaksanakan gugatannya sebagaimana telah diungkapkan di muka adalah: 

Suatu instansi yang telah mengalami kerugian negara dari pihak lain 

baik itu Kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

akan menyerahkan penanganan pengembalian kerugian negara itu 

melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada unit kejaksaan setempat 

sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kemudian Pimpinan Unit 

Kejaksaan tersebut akan menunjuk dua orang Jaksa Pengacara Negara 

atau lebih untuk menangani lebih lanjut58. 

 

Apabila sudah ditemukan kerugian negara oleh jaksa, maka 

berdasarkan hasil wawancara, mekanisme yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 
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Terdapat beberapa tahapan atau mekanisme perampasan aset hasil 

korupsi melalui jalur hukum perdata atau gugatan perdata. 

Tahapannya umumnya sama seperti  gugatan perdata lainnya yakni 

dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan 

gugatan, tahap pembuktian/ jawab menjawab, kesimpulan, putusan. 

Tahap terakhir merupakan tahap eksekusi terhadap aset hasil korupsi 

yang kemudian hasil tersebut akan dimasukkan ke kas negara. Salah 

satu hal yang penting adalah tahap pembuktian, karena harus ada 

hubungan yang nyata antara tindak pidana korupsi yang dilakukan 

dengan aset yang hendak disita. Di tahap ini banyak kesulitan yang 

akan timbul. Jika tidak hati-hati, maka dapat terjadi perampasan aset 

yang tidak semestinya, dan hal ini tentu saja akan melanggar hak asasi 

manusia59.  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka tahapan jika ada gugatan 

perdata terhadap kerugian negara oleh JPN pada umumnya adalah sama 

dengan gugatan perdata yang lain, hanya saja perlu dibuktikan tentang adanya 

unsur kerugian negara. Tahapan tersebut adalah pembacaan gugatan, jawaban 

gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian/jawab-menjawab, kesimpulan, 

putusan yang diikuti dengan eksekusi. 

B. Hambatan yang Dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam 

Melaksanakan Kewenangan untuk Melakukan Gugatan Perdata dalam 

Hal Terdapat Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi 

jika Terdakwa Meninggal Dunia 

 

Di muka telah diuraikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

dan ahli warisnya artinya dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat 

dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan scecara  nyata telah ada kerugian 

keuangan negara, maka penuntut umum secara menyerahkan salinan berkas 

berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 

kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli 

warisnya.  Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 
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2001, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan 2 

(dua) sistem pendekatan, yaitu: jalur perdata, yaitu gugatan perdata dilakukan 

oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan pidana melalui proses penyitaan 

dan perampasan.  

Ada beberapa hambatan yang ditemui oleh JPN dalam melaksanakan 

tugas atau kewenangannya  melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat 

kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal 

dunia.  

Hambatan melakukan gugatan perdata terhadap uang perdata terhadap 

uang pengganti berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH 

Perdata) biasanya disebabkan beberapa alasan.  

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan pertama yang dapat timbul 

adalah sebagai berikut: 

Hambatan yang mungkin ditemui oleh Jaksa adalah ahli waris 

terpidana sudah tidak diketahui alamatnya lagi sehingga tidak 

mungkin diajukan gugatan  perdata atau saat terpidana sudah 

meninggal dunia tidak diketahui ahli waris dari terpidana. Misalnya 

dalam hal ini jaksa kesulitan untuk mencari istri atau anak terpidana. 

Hal lain yang juga dapat terjadi adalah jika harta benda tersebut telah 

dipindahtangankan kepada pihak ketiga atau dilarikan ke luar negeri 

atau bahkan sudah tidak ada lagi atau habis digunakan oleh terpidana 

ataupun ahli waris terpidana60. 

 

Jaksa memang akan menemui kesulitan jika aset terpidana sudah tidak 

ada lagi untuk dijadikan objek gugatan. Jika hal ini terjadi, maka  gugatan 

perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi harta yang dapat diambil untuk 

dilakukan sita jaminan. Demikian pula bila harta benda tersebut telah 

berpindahtangan misalnya jika ada barang tidak bergerak seperti tanah atau 
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rumah yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Dimungkinkan pula 

jika berbentuk uang, maka uang tersebut sudah dialihkan pada orang ketiga 

yang bukan ahli waris, sehingga timbul kesulitan untuk mengembalikan uang 

tersebut ke kas negara. 

Hambatan lain yang ditemui oleh Jaksa adalah mengenai anggaran. 

Berikut hasil wawancara mengenai hal tersbut: 

Anggaran untuk melakukan gugatan perdata yang dilimpahkan ke 

bidang Datun bisa jadi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Jaksa harus 

mencari terlebih dahulu harta benda tersebut. Selain itu, perkara 

perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya 

sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang hasil 

gugatan relatif  kecil atau tidak sebanding dengan hasil kerja dari 

Jaksa Pengacara Negara61. 

 

Disamping itu ada sejumlah masalah lain yang timbul diantaranya 

faktor kesulitan Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugat yang sangat 

mungkin kalah dan berakibat munculnya kerugian materil. Diantaranya 

masalah: 

1. Adanya asas hukum yang berbeda antara hukum pidana dan hukum 

perdata. Hukum pidana berupaya mencari kebenaran materil sedangkan 

hukum perdata mencari kebenaran formil. Hal ini mempersulit Jaksa 

Pengacara Negara dalam upaya pengembalian kerugian negara (uang 

pengganti) karena harta yang diduga milik terpidana korupsi ternyata dapat 

dibuktikan secara formil milik orang lain, sehingga harapan untuk menyita 

asset hasil korupsi tersebut musnah. 

2. Dalam hukum perdata, para pihak mempunyai hak, kedudukan dan 

kesempatan yang sama, sehingga penggugat asal (Jaksa Pengacara Negara) 
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dalam rekovensi dapat menjadi tergugat dan tidak menutup kemungkinan 

Jaksa Pengacara Negara akan kalah bahkan dapat dijatuhi membayar ganti 

rugi kepada penggugat rekovensi (terpidana/ahli warisnya). 

3. Proses litigasi perkara perdata di pengadilan berlangsung lama dan 

berlarut-larut sampai banding, kasasi, dan peninjauan kembali, berbeda 

dengan proses pidana yang diprioritaskan dan dibatasi waktu penyelesaian 

di pengadilan. 

4. Dalam litigasi perkara perdata dikenal istilah intervensi dan perlawanan 

pihak ketiga yang akan menambah beban Jaksa Pengacara Negara dalam 

menanggapi dalil-dalil para pihak. 

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono 

Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah62: 

1. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menghambat 

pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan 

kewenangan untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat 

kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa 
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meninggal dunia adalah faktor hukum. Dari hasil wawancara dan 

pembahasan di muka, telah dikemukakan bahwa masih ada perbedaan 

pengaturan tentang definisi atau pengertian keuangan negara atau 

pengertia kerugian keuan gan negara di pelbagai peraturan perundang-

undangan. Setiap undang-undang juga memberikan definisi yang berbeda 

tentang istilah keuangan negara. Hal ini tentu saja menghambat penegakan 

hukum yang akhirnya berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan 

Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kewenangan untuk 

melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam 

kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia.    

2. Faktor Penegak Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto tentang fungsi hukum, mentalitas atau 

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan timbul 

suatu masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

Untuk kasus yang diangkat pada awalnya terdapat ketidaksepahaman 

tentang frasa ‘dapat’ dalam UU Tipikor. Namun hal ini kemudian diputus 

oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006 jo. No. 

25/PUU-XIV/2016 yakni tentang perdebatan apakah Pasal 2 (1) dan pasal 

3 UU Tipikor adalah delik formil atau delik materiil. 

Faktor lain dari aspek ini adalah bahwa hanya jaksa yang ditunjuk 

secara khusus oleh atasannyalah yang dapat menjadi Jaksa Pengacara 
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negara. Hal ini akan membatasi gerak langkah untuk pengembalian 

kerugian keuangan negara. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 

dan perangkat keras. Salah satu hambatan yang ditemui dalam hal ini 

adalah faktor anggaran. Bila kerugian yang diderita negara jumlahnya 

relatif kecil, maka hal ini tidak sebanding dengan kerja keras yang harus 

dilakukan oleh JPN, sehingga jaksa selalu mempertimbangkan efisiensi 

anggaran apabila hendak melakukan gugatan perdata. 

4. Faktor Masyarakat 

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak memiliki  

kesadaran hukum yang berbeda dan hal ini akan berpengaruh terhadap 

taraf kepatuhan hukum. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan 

kewenangan JPN untuk melaksanakan kewenangan untuk melakukan 

gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak 

pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia sebagaimana hasil 

wawancara adalah kurangnya kesadaran dari ahli waris terpidana bahwa 

harta yang didapat dari hasil korupsi bukanlah milik mereka, namun harus 

dikembalikan kepada negara sebagai sebuah kerugian negara.  

Namun dalam realita sering kali harta benda tersebut telah 

dipindahtangankan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada pihak ketiga. 

Seringkali harta yang merupakan aset kerugian negara dilarikan ke luar 

negeri atau bahkan sudah tidak ada lagi atau habis digunakan oleh 

terpidana ataupun ahli waris terpidana. 
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5. Faktor Kebudayaan 

Banyaknya kasus korupsi membuktikan bahwa korupsi sudah 

dianggap lumrah atau ‘taken for granted’ oleh banyak aparat sipil negara 

atau anggota masyarakat. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kinerja 

jaksa karena banyaknya kasus yang harus ditangani.  

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, hambatan-hambatan yang 

dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangan untuk 

melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus 

tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia meliputi 2 (dua) faktor  

antara lain: (1) Faktor yuridis yang meliputi faktor peraturan perundang-

undangan dan penegak hukum; dan (2) Faktor non yuridis yang  meliputi 

faktor sarana prasarana (dalam hal ini biaya), faktor masyarakat dan faktor 

budaya masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


