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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut simpulan yang 

dapat diambil oleh Penulis: 

1. Tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan atau 

melakukan gugatan secara perdata terhadap terdakwa tindak pidana 

korupsi yang terdakwanya meninggal dunia: 

a. Dasar hukum pelaksanaan tersebut tercantum dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penting yang ada dalam 

peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa 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; Pasal 32 (1) dan (2), pasal 33, pasal 34 Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan pasal 38 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 77 KUHP. 

b. Pelaksanaan kewenangan pengembalian kerugian negara itu harus 

dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada unit kejaksaan 
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setempat sesuai dengan tingkatan masing-masing dimana pimpinan 

Kejaksaan akan menunjuk dua orang Jaksa Pengacara Negara atau 

lebih untuk menangani lebih lanjut. 

c. 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. 

4) Tahap Keempat, putusan mengenai ada atau tidaknya kerugian 

keuangan negara. 

d.   Tahapan gugatan perdata dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban 

gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian/ jawab menjawab, 

kesimpulan, putusan yang diikuti dengan eksekusi. 

2. Hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan 

kewenangannya untuk mengajukan atau melakukan gugatan secara perdata 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal 

dunia adalah: 

a. Hambatan yuridis berupa definisi mengenai keuangan negara yang 

berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pada 

masa lampau adanya perbedaan persepsi tentang frasa ‘dapat’ dalam 

pasal 2 (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. No. 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan yuridis yang lain 

adalah hanya jaksa yang ditunjuk secara khusus oleh atasannya yang 

dapat menjadi Jaksa Pengacara Negara yang dapat membatasi gerak 

langkah kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara 

karena terbatasnya jumlah jaksa yang dapat ditunjuk menjadi Jaksa 

Pengacara Negara. Selain itu, proses litigasi perkara perdata di 

pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut sampai banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali 

b. Hambatan non yuridis yakni faktor sarana prasarana  atau biaya, 

faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya penyederhanaan proses litigasi agar perkara perdata bisa cepat 

diselesaikan terutama perkara yang menyangkut gugatan secara perdata 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal 

dunia agar harta negara tidak hilang atau lenyap diakibatkan proses litigasi 

yang sangat lama.  

2. Diperlukan tersedianya dana khusus yang dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara guna menunjang pengembalian aset yang 

tersebar di beberapa daerah dan negara dan memperluas kerjasama antar 

negara dalam pemburuan aset korupsi. 

 

 

 


