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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

         Korupsi merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat 

pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak. Untuk 

mengubah dan memperbaiki semua itu diperlukan cara-cara untuk mencari 

dan mengatasi penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. 

Penyebab utama adanya korupsi berasal dari diri masing-masing individu 

dan untuk mengatasinya diperlukan penyusunan ahklak yang baik dalam 

diri manusia itu sendiri.  

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap 

hak hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana 

korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary 

crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat 

dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara cara yang luar biasa” (extra 

ordinary enforcement)
1
. 

        Walaupun koruptor dipidana, akan terlihat percuma jika kerugian 

keuangan Negara tidak dapat dikembalikan karena harta yang telah 

disalahgunakan oleh koruptor tersebut sudah beralih tangan, sehingga 

Jaksa      
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Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk mencari keseluruhan harta 

tersebut kembali. Maka dari itu, penulis berminat untuk meneliti cara cara 

Jaksa Penuntut Umum yang telah berhasil melaksanakan upaya 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. 

 Menurut penjelasan dalam KUHP, delik-delik yang diambil dari 

KUHP itu sendiri diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut 

di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai 

konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik 

tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, 

apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu maka kepadanya 

akan diancamkan delik korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Delik korupsi yang ditarik secara 

mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2
 

        Berdasarkan penjabaran tindak pidana korupsi yang ada di luar 

KUHP/ tindak pidana korupsi yang bersifat umum disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan bersifat umum dalam hal ini adalah tindak pidana 

korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau 

kekuasaan atau aparat Pemerintah/Negara. Artinya dapat dilakukan oleh 

                                                           
2
 Marcella Elwina Simandjuntak, 2011, Upaya Pemberantasan Korupsi, dalam Nanang T. Puspito, 

Marcella Elwina Simandjuntak, Indah Sri Utari dan Yusuf Kurniadi, 2011, Pendidikan Anti 

Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, hlm 129. 



3 

 

siapa saja dari masyarakat umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang 

Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :
3
 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 

dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

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

milyar rupiah). 

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

Sedangkan penjabaran Korupsi dalam KUHP pada praktiknya 

memang lebih sering diterapkan Pasal 425 KUHP yang berbunyi : 

“Seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

menyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang untuk 

memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan pembayaran sesuatu untuk 

dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun”.Hal tersebut dikarenakan mungkin lebih sulit membuktikan 

Pasal 425 KUHP karena adanya bagian inti delik “pada waktu 

menjalankan jabatannya” yang dalam 423 KUHP tidak ada. 
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Contohnya, dua orang hakim (Heru Gunawan dan Jhon Z. Loudu) 

keduanya hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang 

didakwa melanggar primair Pasal 420 KUHP, knevelarij, pemerasan 

dalam jabatan, subsidair pasal 420 KUHP. Hakim menerima suap)
4
. 

Sebenarnya, sedikit lebih sulit membuktikan pasal 423 KUHP, harus 

dibuktikan adanya unsur “paksaan”, dan yang dipaksa atau diperas tidak 

dipidana, sedangkan pada penerimaan suap oleh hakim yang mengenai 

suatu perkara (Pasal 420 KUHP yang sudah diadopsi oleh UUPTPK), 

keduanya baik yang memberi suap kepada hakim (Pasal 210 KUHP 

maupun hakimnya dipidana, yang sudah diadopsi oleh UUPTPK), 

dipidana. Baik pemberian dan penerimaan suap, pemerasan dalam jabatan 

masuk ke dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5
. 

Selain meninjau dari perbandingan pemaparan tindak pidana 

korupsi dari sisi KUHP dan Publik/umum, dapat pula meninjau tindak 

pidana korupsi dari sisi Peraturan Perundang-undangannya, contoh:
6
 

1. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-

undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan 

kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan 

di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam 
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undangundang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999 adalah:  

a) Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak 

pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara 

keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan 

ketidaksinkronan. 

b) Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas 

perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan 

bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, 

bencana nasional, dan krisis moneter. 

c) Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan 

korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi 

penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana 

nasional, dan krisis moneter. 

d) Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas 

perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan 

bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, 

bencana nasional, dan krisis moneter. 

e) Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas 

perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan 

bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, 

bencana nasional, dan krisis moneter. 
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f) Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas 

perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan 

bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, 

bencana nasional, dan krisis moneter. 

g) Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi 

jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku 

dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi 

menimbulkan resiko kekosingan hukum yang dapat merugikan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

h) Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi 

jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku 

dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi 

menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

        Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra 

ordinary crime), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan 

dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan 

korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam 

Undangundang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat 

bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan 

termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di 
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mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk 

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana 

korupsi. 

   Contoh konkrit tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia 

sendiri dapat dilihat dari kasus asset Pemda DKI yang tidak tercatat 

senilai Rp 5 trilyun yang terdiri dari beberapa lokasi tanah yang diduga 

hilang atau dijual oleh oknum Pemda DKI, antara lain sebidang tanah 

milik PD Pembangunan Sarana di jalan Matraman, Jakarta Timur, 

sekarang dikuasai Bank Bira, sebidang tanah di Duri Kepa, Jakarta 

Barat, sekarang dikuasai pengembang dan jalur hijau di belakang 

kantor Wali Kota Jakarta Barat, yang sekarang dikuasai pengembang
7
. 

  Untuk mengadakan penanggulangan terhadap korupsi, maka 

langkah awal ialah melalui faktor mental yang paling menentukan. 

Selain itu, hendaklah dipahami juga tanggung jawab atas perbuatan 

terkutuk ini (apabila dilakukan dengan cara kolusi) tidak hanya terletak 

pada mental para pejabat saja, tetapi juga terletak pada mental 

pengusaha tertentu yang berkolusi yang selalu ingin menggoda oknum 

pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan sebesar besarnya. 

Walaupun pejabat ingin melakukan kolusi, kalau tidak disambut oleh 

oknum pengusaha berupa pemberian suap atau janji memberi imbalan, 

korupsi tidak akan separah seperti sekarang ini. Suap sungguh sangat 

berbahaya, Karena si penerima suap tidak akan tanggung tanggung 
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menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kekayaan dan asset 

Negara dipreteli dalam jumlah milyaran atau trilyunan rupiah. Diakui 

faktor sistem juga berpengaruh. Misalnya, ancaman dan penjatuhan 

hukuman yang relatif rendah mendorong juga orang untuk melakukan 

korupsi. Oleh karena itu Undang Undang (UU) Anti Korupsi (Nomor 1 

Tahun 1971) yang kini berlaku, perlu juga ditinjau ancaman hukuman 

yang lebih berat (pantas) pasti akan mendorong orang untuk berpikir 

berkali kali sebelum melakukan niatnya melakukan kolusi atau 

korupsi
8
. 

    Kaitannya dengan penjabaran nilai nilai negatif yang dihasilkan 

dari adanya korupsi, maka dalam hal ini peran kejaksaan merupakan 

salah satu yang paling penting untuk mengembalikan keadilan dan 

ketentraman masyarakat seperti semula. Peran terpentingnya ialah 

dalam hal pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil 

tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perorangan maupun 

secara kelompok. Kejaksaan diberikan wewenang untuk 

mengoptimalkan peran jaksa sebagai pengacara negara dalam 

pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara sebagai hasil 

dari tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbarui  

oleh Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

  Maka setelah mengetahui pemaparan mengenai tindak pidana 

korupsi, dalam hal ini dapat dihubungkan mengenai peranan dan 

wewenang jaksa dalam kasus pengembalian kerugian keuangan Negara 

akibat tindak pidana korupsi.  Tugas jaksa dalam rangka melakukan 

penuntutan perkara pidana mempunyai tanggung jawab untuk 

membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh 

terdakwa, dan mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) setelah 

pemeriksaan perkara dianggap selesai dipersidangan. Jaksa Agung 

menjadi penuntut umum tertinggi, mengawasi tugas para  jaksa, 

memberi petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat alat 

penyelidik dengan mengindahkan hierarki, dan menyampingkan suatu 

perkara berdasarkan kepentingan umum. Peranan Kejaksaan tersebut 

masih dibebani lagi tugas tugas lain di bidang pengawasan perfiman, 

pers, barang cetak, orang asing, dan tindakan kepolisian terhadap 

pelanggaran hukum dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan serta 

beberapa kewenangan tertentu yang menyangkut keperdataan
9
. 

  Pejabat Kejaksaan dapat bertindak menjadi penyidik khusus. 

Dalam Perkara pidana khusus kepada Jaksa diberikan wewenang untuk 

memimpin dan mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan pidana 

khusus menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. 
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Penyidikan perkara pidana khusus dimaksudkan suatu kegiatan 

penyidikan perkara kejahatan/pelanggaran oleh jaksa yang diatur 

dalam peraturan perundang undangan hukum pidana di luar KUHAP. 

Perubahan wewenang kejaksaan di bidang penyidikan tersebut 

mengakibatkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden RI No. 29 

Tahun 1976 dirubah oleh Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1982. 

Semula Jaksa Agung dibantu oleh Jaksa Agung Muda bidang 

Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum, Jaksa 

Agung Muda Bidang Intelejen, dan JaksaAgung Muda Bidang Operasi 

sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1976
10

. 

    Berdasarkan latar belakang, mengingat bahwa peranan jaksa 

dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari hasil 

tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada asas asas yang berlaku 

terutama pada asas legalitas ataupun oportunitas yang dimiliki oleh 

jaksa dimana asas oportunitas merupakan asas yang mewajibkan jaksa 

ataupun penuntut umum untuk menuntut setiap orang yang melakukan 

tindak pidana tanpa kecuali yang didasarkan pada Pasal 137 KUHAP, 

sedangkan asas legalitas merupakan suatu perbuatan tidak dapat 

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada yang didasarkan pada pasal 1 ayat (1) 

KUHP. 
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        Jaksa jugalah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

eksekusi dan memastikan bahwa kerugian keuangan Negara bisa 

diminimalisir dengan dikembalikannya uang hasil tindak pidana 

korupsi tersebut ke kas Negara. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk 

meneliti sejauh mana Jaksa berperan dalam upaya pengembalian 

kerugian keuangan Negara. Sebab dengan hal ini, maka Penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Jaksa dalam Upaya 

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana 

Korupsi. 

B. Perumusan Masalah 

              Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian 

keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi? 

2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Jaksa dalam 

upaya pengembalian kerugian keuangan Negara hasil dari tindak 

pidana korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian 

kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi. 
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Jaksa dalam 

upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak 

pidana korupsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan beberapa 

manfaat yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

khasanah literatur peran jaksa dalam upaya pengembalian kerugian 

keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga 

diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan masyarakat 

dan mahasiswa di Fakultas Hukum, terutama yang tertarik dengan 

bidang hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat penegak 

hukum terutama jaksa dalam melaksanakan perannya dalam upaya 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan bahan dan data yang diperlukan saat 

penelitian, penulis melakukan penelitian hukum menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan kualitatif yang digunakan oleh Penulis 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang 

menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah 

untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan 

holistik
11

. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan kasus (case approach)
12

. 

Penelitian dilakukan dengan menganalisis proses ketika 

kejaksaan melaksanakan perannya mengembalikan kerugian 

keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Data tersebut 

kemudian akan dianalisis dengan menggunakan asas asas atau teori 

teori hukum dan peraturan per-undang undangan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Deskriptif yang dimaksud yaitu penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan peran jaksa dalam pengembalian kerugian 
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 Petrus Soerjowinoto, 2006, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: 

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 8. 
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  Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.133 
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keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi, penerapan asas 

yang digunakan dan hambatan yang ditemui jaksa saat berupaya 

mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana 

korupsi. Analitis maksudnya adalah peneliti melakukan analisis 

peran jaksa dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara 

hasil dari tindak pidana korupsi dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, asas, doktrin atau pendapat para 

ahli dan literatur yang berkembang yang relevan. 

F. Objek dan Elemen Penelitian 

Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi yang 

berkaitan dengan peran jaksa dalam upaya pengembalian keuangan 

Negara akibat dari tindak pidana korupsi. Elemen-elemen yang akan 

diteliti oleh penulis adalah : 

1. Jaksa yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi, 

2. Dokumen Tuntutan dan Dakwaan Jaksa, 

3. peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang 

diambil. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari pihak pertama. Data primer dalam laporan ini didapat 
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melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu 2 (dua) orang 

jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi. 

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau 

lebih yang melibatkan narasumber dan pewawancara yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 

narasumber. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar 

pertanyaan sebagai pedoman. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain 

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan lain. Data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari ketentuan hukum positif yang mengikat. Dalam penelitian 

ini yang termasuk hukum primer berupa: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

3) 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; 
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4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  

6) Dokumen Dakwaan dan Tuntutan Perkara Pidana dengan 

Nomor Register Perkara: PDS-07/SEMAR/FT.1/11/2017. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya 

Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan derivatif atau 

peraturan pelaksanaan dimana Peraturan Pemerintah tersebut 

merupakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh kebijakan 

kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang dan peraturan 

diatasnya, yang berkaitan dengan penerapan jaksa dalam 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

H. Metode Penyajian Data 
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Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul akan disusun 

secara sistematis. Data yang relevan dan sesuai dengan topik/penelitian 

akan digunakan dan kemudian disusun serta diuraikan secara runtut agar 

mudah dipahami, sedangkan data yang tidak berhubungan dengan 

penelitian akan diabaikan. Data tersebut nantinya akan disajikan secara 

deskriptif yang kemudian dilakukan analisis guna memperoleh 

kesimpulan dari penelitian ini. 

I. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis 

secara kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah. Analisis kualitatif berangkat dari 

data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir 

dengan sebuah teori dengan menganalisis aspek hukum, teori hukum, 

serta kaidah hukum yang digunakan saat jaksa melakukan perannya 

dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi. Setelah proses analisis selesai, maka laporan akan disusun secara 

sistematis dalam bentuk skripsi.  

J. Sistematika  Penulisan 

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka 

sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut: 

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi 

Pengertian Lembaga Kejaksaan, pengertian serta penjabaran tugas dan 

wewenang jaksa, pengertian Keuangan Negara, Teori Peran, Upaya 

Pemberantasan Korupsi, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak 

Pidana, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN yang berisi peran Kejaksaan dalam upaya 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi 

serta hambatan hambatan yang dialami jaksa dalam proses pengembalian 

keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang berada di Kejaksaan 

Negeri Semarang. 

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi simpulan dan saran 

peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat 

dalam skripsi. 

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan 

berkas berkas yang terkait dengan penelitian seperti surat keterangan 

telah melaksanakan penelitian, surat ijin, dll. 

 

 

 

 

 

 


