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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Kejaksaan Negeri Semarang 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sekaligus 

sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. 

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan 

Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang 
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penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

tidak dapat dipisahkan.
41

  

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang 

menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut 

untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan 

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang 

Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga 

negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas 

dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 

2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
42

  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin 

oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 

Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga 

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam 

pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan 

menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di 

persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan 

pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses 
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perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
43

  

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan 

pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, 

Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha 

Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata 

Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana 

kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang.
44

 

Pelaksanaan kekuasaan Negara diselenggarakan oleh berbagai macam 

tingkatan Kejaksaan diantaranya:
45

 

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. 

Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan 

pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan 

yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang 

Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan 

oleh presiden. 

                                                           
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Ibid. 



45 

 

2. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh 

seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan 

penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan 

pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. 

3. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin 

oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan 

penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan 

pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada 

Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang 

dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.     

Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan dan 

penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan Republik Indonesia 

telah menetapkan visi yaitu: “Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga 

penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum 

berdasarkan Pancasila.”
46

  

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang 

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 

28 Januari 2010 juga menetapkan lebih detail mengenai visi dan misi dari 

Kejaksaan Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut: 
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1. Visi Kejaksaan Republik Indonesia 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan 

prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, 

proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, 

serta nilai – nilai kepautan. 

2. Misi Kejaksaan Republik Indonesia :  

a) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa 

tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 

penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara 

Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan 

Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat 

melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, 

cermat, terarah, efektif, dan efisien. 

b) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, 

terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. 

c) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan 

penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta 

penghargaan terhadap hak-hak publik; 

d) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi 

Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama 

pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses 
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oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan 

sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka 

panjangtahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen 

administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta 

peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau 

remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, 

efisien, transparan, akuntabel dan optimal. 

e) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, 

bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya 

penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang 

terkait. 

Setelah meninjau dari visi dan misi tersebut, peneliti telah berhasil 

menemukan fungsi dan wewenang dari keberadaan Kejaksaan yang salah 

satunya adalah Kejaksaan Negeri yang ada di Semarang sebagai penguat 

visi Kejaksaan Republik Indonesia yang didapat melalui wawancara 

terhadap salah satu Jaksa bernama Triyono selaku kepala seksi Tindak 

Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang mengatakan bahwa : 

“Fungsi Kejaksaan selain sebagai Lembaga Penuntut, Jaksa juga 

sebagai Lembaga Eksekutor dan itu tidak debatable atau tidak 

diperdebatkan lagi karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHAP. 

Berbeda halnya dengan KPK yang mana sifatnya masih debatable, 

karena masih belum diatur dalam KUHAP.”
47
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Dalam hal Lembaga Eksekutor Kejaksaan yang dilakukan dan 

ditegaskan oleh Jaksa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus tersebut, 

Fungsi Eksekutor yang dimaksud telah didapatkan oleh peneliti melalui 

hasil wawancara terhadap Jaksa selaku Kepala seksi Tindak Pidana Khusus 

di Kejaksaan Negeri semarang yang berpendapat bahwa : 

“Eksekutor yaitu eksekusi yang bukan hanya ekseskusi badan, 

melainkan barang buktinya, uang penggantinya, dendanya, dan 

mungkin juga ada eksekusi lainnya misalnya dicabut hak-hak nya 

untuk dapat dipilih dan masih banyak lagi yang dapat dilihat di 

KUHP.”
48

 

 

Jadi fungsi eksekutor Jaksa selain digunakan untuk mengeksekusi 

pelakunya saja untuk dapat ditahan, hal yang terpenting untuk menjadi 

objek eksekusi jaksa selaku penyidik adalah barang- barang pelaku terutama 

yang didapatkan melalui hasil korupsi yang merugikan keuangan Negara 

yang nantinya barang- barang tersebut digunakan untuk membayar denda 

kerugian hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana korupsi. Barang- barang tersebut umumnya akan dilelang dimana 

pada akhirnya hasil pelelangan tersebut akan berwujud uang dan dapat 

dikembalikan ke kas Negara. 

Setelah didapatkan informasi melalui wawancara terhadap salah satu 

Jaksa bernama Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di 

Kejaksaan Negeri Semarang, Peneliti berusaha memperkuat fungsi dan 

wewenang dari Kejaksaan terutama kaitannya dengan Kejaksaan Negeri 

Semarang melalui informasi yang didapat pada Pasal 30 Undang Undang 
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Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut 

adalah tugas dan wewenang Kejaksaan: 

1. Di bidang pidana : 

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. 

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. 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; 
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d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 

e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

3.  Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum,: 

a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) pengawasan peredaran barang cetakan; 

d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 

e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Peneliti juga menjabarkan mengenai struktural dan fungsionaris 

di Kejaksaan Negeri semarang yang diperoleh dari wawancara dengan 

Jaksa bernama Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di 

Kejaksaan Negeri Semarang yang menyebutkan bahwa: 

“Di kejaksaan itu ada eselon 4 (empat) kelas 1 (satu) dan kelas 2 

(dua), kalau di semarang kelas 1 (satu) ada 7 (tujuh) eselon 4 

(empatnya), yang pertama Kepala sub-bagian pembinaan, kedua 

Kepala Seksi Intelejen yang tugasnya adalah untuk penyelidikan 

ipoleksosbud hankam termasuk tindak pidana korupsi, Kepala 

Seksi Pidana Umum itu merupakan tindak pidana umum yang 

bertugas dalam fungsi tindak pidana yang berhubungan dengan 

pencurian yang diatur dalam KUHP tindak pidana umum 

mengenai penipuan, maupun penggelapan. Ketiga adalah Kepala 

Seksi Pidana Khusus yang ini hanya mengatur masalah korupsi. 

Perpajakan dan cukai juga masuk dalam Kepala Seksi Tindak 

Pidana Korupsi. Kemudian yang keempat adapula Kepala Seksi 

Datun atau biasa disebut Perdata dan Tata Usaha Negara yang 
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disini urusannya adalah pemeriksa yang memeriksa apabila ada 

pengawasan intern di kejaksaan.”
49

 

 

Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan 

Negeri Semarang sudah  menjadi jaksa selama kurang lebih  17 (tujuh 

belas) tahun terhitung sejak tahun 2001 (dua ribu satu) hingga saat ini. 

Ia pun telah berhasil meyelesaikan berbagai macam kasus terkait 

dugaan korupsi terutama dalam kaitannya dengan pengembalian 

kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Beberapa 

kasus tersebut telah diringkas oleh peneliti ke dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir paska penyelesaian kasus terkait dugaan korupsi terutama 

dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh 

Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri 

Semarang. Data data kasus tersebut didapatkan oleh peneliti dengan 

cara melakukan wawancara terhadap Triyono selaku kepala seksi 

Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang 

mengatakan bahwa: 

“Untuk kasus korupsi 3 (tiga) tahun belakangan ini pertama 

kasus di Ngawi itu saya menangani kasus korupsi kepala desa 

mengenai pembangunan di desa, lalu kepala desa lagi mengenai 

Beras Miskin (RasKin). Dua kepala desa ini sama-sama satu 

kasus Beras Miskin (RasKin) yang dibebaskan  pada pengadilan 

pertama. Sebenarnya saya kecewa mengapa kasus tersebut malah 

dibebaskan pada pengadilan pertama, tapi pada akhirnya  

dihukum 4 (empat) tahun di Mahkamah Agung.”
50
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Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan 

Negeri Semarang dalam menangani kasus tersebut akhirnya juga dapat 

memberikan kasasi terhadap terpidana. Hal tersebut merupakan salah 

satu prestasi Triyono pula selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang 

yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beliau: 

“Disitu saya melakukan kasasi dan akhirnya menang. Hal 

tersebut sifatnya biasa, mungkin bisa saja dikarenakan adanya 

perbedaan pendapat dan akhirnya pendapat saya yang diterima 

dan akhirnya dihukum 4 (empat) tahun di Mahkamah Agung. 

Padahal awalnya kasus ini tuntutan saya cuma 1 (satu) tahun 5 

(lima) bulan tapi malah dikabulkan oleh mahkamah agung 

selama 4 (empat) tahun.’’
51

 

 

Tidaklah berhenti disitu, Jaksa Triyono selaku kepala seksi 

Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang berhasil 

menangani beberapa kasus lain yang kiranya hampir serupa namun 

memiliki masa pidana yang berbeda seperti yang dibuktikan dalam hasil 

wawancara terhadap beliau berikut ini: 

“Kemudian selain kasus tersebut saya juga menangani kasus 

pembangunan saluran air. Kasus tersebut pelakunya juga kepala 

desa yang bernama Suhartoyo dihukum 1 (satu) tahun, kerugian 

yang dilakukannya sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) 

juta. Kemudian yang kedua Kepala Bidang pendidikan dasar, 

Dinas pendidikan beserta kontraktornya, itu masuknya ke PPK 

atau biasa disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang ada 

di dinas yang terkait. Disana jabatan yang ada di Kepala Bidang 

sebagai pendidikan dasar, lalu di dalam proyek sebagai PPK atau 

biasa disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan kemudian 

yang jadi tersangka ada 2 (dua) beserta kontraktornya”
52

 

 

                                                           
51

  Wawancara dengan Jaksa bernama Triyono selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di 

Kejaksaan Negeri Semarang 
52

  Wawancara dengan Jaksa bernama Triyono selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di 

Kejaksaan Negeri Semarang 



53 

 

Kasus yang ditangani Jaksa Triyono selaku Kepala Seksi Tindak 

Pidana Korupsi tersebut terbilang cukup besar. Karenanya kasus yang 

ditangani tersebut ternyata hasil kerugiannya tidaklah sedikit. Hal 

tersebut berarti Jaksa Triyono selaku Kepala Seksi Tindak Pidana 

Korupsi telah terbukti menjadi Jaksa yang telah berpengalaman dalam 

menyelesaikan kasus yang rumit dan tidak dapat disepelekan. Hal 

tersebut dijelaskan secara rinci dalam hasil wawancara dengan beliau 

sebagai berikut: 

“Dalam kasus ini kerugian terhitung sekitar 159 (seratus lima 

puluh sembilan) juta dan dihukum selama kurang lebih 1 (satu) 

tahun semua. Setelah dihukum akhirnya kerugian keuangan 

keuangan Negara sudah kembali semua. Kemudian ada kasus 

lagi yang saya tangani yaitu di Wonogiri. Adapula kasus yang 

saya tangani tersebut pelaku utamanya adalah kepala desa. 

Dalam kasus tersebut kerugian terhitung lumayan banyak yaitu 

sekitar 400 (empat ratus) juta dan sekarang baru ada penyidikan 

disana. Saya pindah kesini ke Semarang itu sudah proses 

penyelidikan dan sudah saya limpahkan ke Bagian Pidana 

Khusus untuk selanjutnya ke penyidikan dan tinggal diteruskan 

ke Wonogiri dan akhir akhir ini baru dilakukan proses sidang- 

sidang. Di semarang kemarin saya juga menangani kasus Operasi 

Tangkap Tangan (OTT) BPN dengan uang yang disita sekitar 

600 (enam ratus) juta, dan sekarang posisi uangnya sudah kita 

setor ke kas Negara.”
53

 

 

Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan 

Negeri Semarang dalam proses penyelesaian kasus-kasus tersebut, 

waktunya terbilang cukup bervarian tergantung dari peninjauan upaya 

hukumnya sendiri. Hal ini diketahui oleh peneliti melalui hasil 
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wawancara dengan Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus 

di Kejaksaan Negeri Semarang yang mengatakan bahwa: 

“Yang kemarin ini yang nyata-nyata telah kita lakukan 

pengembalian kerugian keuangan negara dengan kurang lebih 

mengakibatkan kerugian sebesar 600 (enam ratus) juta ini kurang 

lebih dapat diselesaikan sekitar 3 (tiga) bulan sampai tindak 

pidana itu benar-benar selesai ditangani, kecuali nanti jikalau ada 

upaya hukum lain itu yang  membutuhkan waktu lama, bisa 

sampai 4 (empat) bulan atau bahkan mungkin sampai 5 (lima) 

bulan. Itupun kalau ada proses kasasi, proses banding, maupun 

Peninjauan Kembali (PK)”
54

 

 

Jadi apabila dilihat dari pengalaman Triyono selaku kepala seksi 

Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang digunakan 

Peneliti sebagai subyek hukum penelitian, maka dapat dilihat bahwa 

Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri 

Semarang telah berhasil menangani berbagai kasus pengembalian 

kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi hingga kasus-

kasus tersebut berakhir. Semua kasus tersebut juga dapat dikembalikan 

jumlah kerugian keuangan Negaranya seperti semula walaupun waktu 

penyelesaian kasus –kasus tersebut tidak selalu dapat berjalan cepat 

karena semua proses penyelesaian kasus-kasus kerugian keuangan 

Negara akibat tindak pidana korupsi tidak selalu sama. 

Setelah meninjau dari pengalaman jaksa yang terkait beserta 

fungsi dan wewenang dari Kejaksaan Negeri Semarang, maka 

selanjutnya Peneliti juga dapat mengkaitkan dengan judul skripsi 

mengenai “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak 
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Pidana Korupsi”. Hal tersebut didapat peneliti melalui wawancara 

terhadap Jaksa selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan 

Negeri Semarang yang berpendapat bahwa: 

“Maka dari itu terkait dengan Kerugian Keuangan Negara jelas 

bahwa apabila ada disitu (fungsi dan wewenang Kejaksaan) pasti 

dalam putusan tersebut ada uang pengganti untuk mengganti 

kerugian  keuangan Negara, selain itu adapula barang bukti yang 

sudah disita, hal tersebut termasuk dalam rangkaian kerugian 

keuangan Negara. Dari situ adapula barang bukti yang belum 

disita, namun sekarang ini lebih baik apabila kejaksaan 

memeriksa suatu perkara atau melakukan penyelidikan sementara 

yang serupa tersebut harus melakukan yang dinamakan asset 

trashing atau istilah lainnya untuk mengetahui asset-asetnya 

terlebih dahulu dengan cara asset-asetnya disita, gunanya adalah 

nanti untuk kepentingan pengembalian keuangan Negara, kalau 

tidak disita dari awal mungkin bisa dialihkan atau dijual ataupun 

kemungkinan akan terjadi kesulitan dalam kebelakangnya nanti, 

tapi kalau asset nya sudah distia terlebih dahulu nanti dapat 

menjadi lebih mudah, dapat langsung dilelang. Jadi sekarang ini 

kalau ada suatu perkara langsung dilakukan asset trashing untuk 

dapat mengejar asset-asset dari para koruptor ini.”
55

 

 

Jadi pada dasarnya apabila sudah ditentukan bahwa ada pelaku 

tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara, Jaksa 

langsung harus sigap melakukan apa yang dinamakan asset tracing atau 

diistilahkan sebagai pendataan asset-asset dari pelaku tindak pidana 

korupsi yang merugikan keuangan Negara agar nantinya asset asset dari 

pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara tersebut 

terbukti hasil dari korupsi, maka asset-asset tersebut haruslah segera 

dilelang ataupun dijual agar nantinya proses penghitungan jumlah 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi 
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menjadi lebih mudah. Sekaligus apabila nantinya jumlah kerugian dari 

hasil pelelangan itu kurang dari hasil korupsi dari pelaku tindak pidana 

korupsi yang merugikan keuangan Negara tersebut makan  akan seger 

dilakukan upaya lanjutan oleh Jaksa yaitu dengan mendata ulang asset 

asset milik pelaku tindak pidana korupsi untuk nantinya akan dilakukan 

penyitaan dan pelelangan lanjutan. 

Selain di Kejaksaan Negeri Semarang, Kejaksaan Tinggi maupun 

Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia juga mengupayakan 

penyelamatan keuangan Negara terutama hasil dari Korupsi. Disamping 

sebagai tugas dan wewenang dari suatu Lembaga Kejaksaan tersebut, 

hal ini juga digunakan sebagai bukti kinerja yang baik dari suatu 

Lembaga Kejaksaan, supaya di masyarakat pula Lembaga Kejaksaan ini 

menjadi suatu piranti atau alat yang dapat digunakan dan selalu 

diandalkan untuk dapat dipercaya serta memberi dampak yang aman 

dan nyata bagi masyarakat. Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan ini 

secara tidak langsung juga menjadi kepanjangan tangan dari pihak 

kepolisian sebagai wujud dari proses penyidikan dan penyelidikan suatu 

kasus tindak pidana korupsi seperti yang telah dibuktikan dalam kinerja 

Lembaga Kejaksaan Negeri Semarang yang salah satu contoh kasus 

korupsi dan pencucian uang yang telah dilampirkan penulis pada skripsi 
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ini. Ada 3 (tiga) jeni Tindak Pidana Pencucian Uang, yang intinya 

sebagai berikut:
56

 

1. Mengubah atau memindahkan “property” yang diketahuinya 

berasal dari kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan asal usul 

gelap dari “property” itu atau untuk membantu seseorang 

menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya dalam 

melakukan kejahatan. 

2. Menyembunyikan keadaan sebenarnya dari “property” yang 

berasal dari kejahatan itu (baik sumber/ asal usulnya, lokasinya, 

penempatan/ pembagiaannya, pergerakan/ penyalurannya, maupun 

hak-hak yang berhubungan dengan “property” itu 

3. Menguasai/ menerima, memiliki atau menggunakan “property” 

yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya 

dalam melakukan kejahatan itu. 

Berikut dijabarkan pula mengenai contoh rekapitulasi data hasil 

penyelamatan Keuangan Negara yang dilakukan Jaksa Muda Tindak 

Pidana Khusus Republik Indonesia yang didapat peneliti melalui 

website Kejaksaan Negeri Semarang Periode Januari sampai dengan 

Nopember 2015: 
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Gambar 3.1 

Sumber : http://www.kejaksaan.go.id         

Diketahui Bahwa jumlah total Penyelamatan Keuangan Negara 

selama kurang lebih satu tahun ternyata nominalnya cukup beragam. 

Berbeda tempat pengeksekusian serta pelaksanaan pengembalian 

kerugian keuangan Negara di berbagai wilayah di Indonesia ternyata 

juga membuktikan bahwa berbeda pula kerugian keuangan Negara yang 

dialami. Hal tersebut juga menandakan bahwa jumlah kasus korupsi 

yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara di berbagai tempat di 

Indonesia tidaklah sama. Di beberapa sisi terdapat banyak kasus korupsi 
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yang benar benar merugikan keuangan Negara sampai nominalnya 

cukup banyak, namun juga tidak sedikit yang hanya menimbulkan 

jumlah nominal kerugian keuangan negara yang tidak banyak. 

Berikut merupakan posisi kasus yang diangkat oleh penulis dalam 

penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang dengan bukti penuntutan 

terdakwa Nurul Huda bin Sholeh oleh Jaksa Penuntut Umum di 

Kejaksaan Negeri Semarang dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang 

telah dilimpahkan ke Pengadilan serta dapat dikabulkan tuntutannya: 

FAKTA HUKUM 

        Bahwa terdakwa Nurul Huda bin SHOLEH selaku Juru 

Timbang Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Sub Divisi 

Regional Semarang berdasarkan surat Surat Keputusan Direksi 

Perum Bulog Nomor: KD-61/ DS102/ 03/ 2012 tanggal 9 Maret 2012 

tentang pengangkatan Nurul Huda sebagai Juru Timbang GBB 

Randugarut I (B) Subdivre Semarang Divre Jateng bersama-sama 

dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN mantan Kepala 

Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Subdivre Semarang, pada 

kurun waktu tahun 2016 sampai dengan pertengahan Juni 2017 atau 

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, 

bertempat di Gudang Bulog Baru (GBB) Randuarut Sub Divisi 

Regional Semarang dengan alamat Jl. Raya Semarang-Kendal Km 11 

No. 780 Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana 
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Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 

2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tindak pidana korupsi telah melakukan atau turut serta 

melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Bahwa Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang selanjutnya 

disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 dimana 

seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara 

yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 

2.  Bahwa Perum Bulog terdiri atas Divisi Regional-Divisi Regional 

(Divre) yang masing-masing Divre membawahi Sub Divisi 

Regional (Sub Divre) dimana untuk Divisi Regional Jawa Tengah 

terdiri atas 6 (enam) Sub Divisi Regional, yaitu: Sub Divre 

Semarang, Sub Divre Pati, Sub Divre Surakarta, Sub Divre 
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Kedu, Sub Divre Pekalongan dan Sub Divre Banyumas; 

3.  Bahwa Sub Divre Semarang membawahi 8 (delapan) Gudang 

Perum Bulog, yaitu: Gudang Bulog Baru (GBB) Palebon, GBB 

Mangkang Kulon, GBB Katonsari, GBB Purwodadi, GBB 

Harjosari, GBB Randugarut, GBB Tambak Aji, dan GBB 

Sumberejo. 

4.  Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Direksi 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: PD-38/ DS200/ 09/ 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Perusahaan 

Umum (Perum) Bulog Nomor: 12/DS200/03/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog 

Divisi Regional, Gudang Perum Bulog yang selanjutnya disebut 

Gudang Bulog adalah sarana yang dipergunakan untuk 

menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam 

pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional 

dilakukan oleh Divre, Subdivre, atau Kansilog; 

Ketentuan mana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: PD-

11/DS200/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang organisasi dan 

Tata Kerja Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional, yang dalam 

Pasal 73 menjelaskan, Gudang Perum Bulog yang 

selanjutnyadalam Peraturan ini disebut Gudang Bulog adalah 

tempat/bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan dan 
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mengolah barang komoditi Perum Bulog yang dalam 

pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional 

dilakukan oleh Divre, Subdivre atau Kansilog; 

5.  Bahwa Terdakwa Nurul Huda menjabat sebagai Juru Timbang 

GBB Randugarut berdasarkan surat keputusan Direksi Perum 

Bulog Nomor: KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012. 

6.  Bahwa selaku Juru Timbang pada GBB Randugarut, Terdakwa 

Nurul Huda mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, 

pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi 

Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat 

timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, 

penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi 

Perum Bulog di Gudang sesuai dengan ketentuan Pasal 78 (2) 

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: PD-

38/DS200/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan 

kedua atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum Bulog) 

No: PD-12/DS200/03/2016 tentang organisasi dan Tata Kerja 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog divisi Regional. 

Ketentuan mana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: PD-

11/DS200/03/2017 tentang organisasi dan Tata Kerja Perusahaan 

Umum Bulog Divisi Regional, yang dalam Pasal 77 ayat (2), Juru 

Timbang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, 
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pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi 

Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat 

timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, 

penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang 

komoditi Perum Bulog di Gudang. 

7.  Bahwa berkisar pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni  

2017, saat pelaksanaan proses penyaluran beras dari GBB 

Randugarut Kota Semarang ke GBB Harjosari Bawen Kabupaten 

Semarang diketahui adanya rongga dalam tumpukan stample pada 

gudang, atas temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 

pembentukan Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre 

Semarang untuk melakukan perhitungan stock komoditi beras dan 

bahan pangan pokok lainnya yang dikuasai baik fisik maupun 

administrasi terhadap adanya dugaan terjadi kekurangan stock 

komoditi beras di GBB Randugarut Subdivre Semarang. 

8.  Bahwa setelah dilakukan move local, pengosongan gudang dan 

over stample terdapat kekurangan atau selisih sebesar 697.653,83 

kg. 

9.  Bahwa selisih kekurangan persediaan beras tersebut terjadi karena 

Terdakwa Nurul Huda selaku Juru Timbang GBB Randugarut 

telah melakukan pengeluaran beras dari GBB Randugarut tanpa 

didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery 

Order (SPPB/DO) dengan maksud untuk menutupi rongga pada 
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tumpukan beras staple yang sudah terjadi sejak tahun 2014 atau 

sejak masa almahrum HOSDIANTO bin ADOMAN menjabat 

sebagai Kepala Gudang GBB Randugarut akibat kurangnya 

persediaan beras dikarenakan adanya penerimaan beras yang tidak 

sesuai antara jumlah kuantum beras yang tertera dalam Surat 

Perintah Terima Barang (SPTB) dengan jumlah kuantum beras 

yang senyatanya diterima oleh Gudang GBB Randugarut dan 

adanya pengeluaran beras tanpa didasarkan pada Surat Perintah 

Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO); 

10. Bahwa terhadap kondisi tidak sesuainya jumlah kuantum beras 

yang ada dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dengan 

beras yang senyatanya diterima oleh Gudang GBB Randugarut 

tersebut, Terdakwa Nurul Huda melaporkannya kepada almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN yang saat itu almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN mengatakan akan mengatasinya 

dan selanjutnya Terdakwa Nurul Huda membuat nota timbang 

sesuai dengan jumlah kuantum beras yang ada dalam Surat 

Perintah Terima Barang (SPTB) dan bukan jumlah kuantum beras 

yang senyatanya diterima oleh GBB Randugarut; 

11.Bahwa untuk menutupi kekurangan persediaan beras di GBB 

Randugarut tersebut dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya 

pemeriksaan dari satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Bulog 

terhadap persediaan beras di gudang, maka perlu dilakukan 
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bongkar tumpukan staple agar tidak terlihat oleh SPI. Dimana 

untuk proses bongkar staple tersebut, biasanya Terdakwa Nurul 

Huda dengan sepengetahuan almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN melakukan proses bongkar muat tersebut setiap 6 

bulan sekali, oleh karena dalam jangka waktu 6 bulan, posisi 

flonder pasti sudah mengalami pergeseran karena beras sudah 

mengalami penyusutan dan pembongkaran staple juga dilakukan 

pada saat aka nada proses penyerahan ataupun penyaluran 

persediaan beras di Gudang GBB Randugarut. 

12. Bahwa untuk melakukan proses bongkar tumpukan staple tersebut 

menggunakan tenaga bongkar muat dari luar GBB Randugarut 

yang memerlukan biaya, oleh karena itu Terdakwa Nurul Huda 

melakukan proses pengeluaran beras tanpa dasar surat Perintah 

Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dimana uang 

hasil setiap pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah 

Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menutupi biaya operasional proses 

bongkar muat staple (biaya tenaga bongkar), selain itu juga 

Terdakwa Nurul Huda serahkan kepada almarhum HOSDIANTO 

bin ADOMAN dan Terdakwa Nurul Huda pergunakan sendiri 

untuk keperluan sehari hari; 

13.Bahwa Terdakwa Nurul Huda pernah mengatakan kepada 

almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN untuk melaporkan 
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masalah kekurangan persediaan beras pada GBB Randugarut 

tersebut kepada Subdivre Semarang akan tetapi almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN melarang dan menenangkan 

Terdakwa Nurul Huda, bahwa kekurangan beras di GBB 

Randugarut tersebut semua akan menjadi tanggung jawab 

almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN dan suatu beras yang 

kurang akan diganti oleh almarhum oleh almarhum HOSDIANTO 

bin ADOMAN , akan tetapi sampai dengan almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari Kepala Gudang GBB 

Randugarut menjadi Kepala Gudang GBB Tambak Aji, 

kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut tidak 

pernah diganti. 

14. Bahwa oleh karena sampai dengan almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN pindah dari Kepala Gudang GBB Randugarut tersebut 

tidak pernah diganti, maka meskipun almarhum HOSDIANTO 

bin ADOMAN sudah mutase sebagai kepala GBB Tambak Aji, 

dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d pertengahan Juni 2017, 

Terdakwa Nurul Huda tetap melakukan proses pengeluaran beras 

tanoa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order 

(SPPB/DO) guna membiayai proses bongkar muat staple untuk 

menutupi kekurangan persediaan beras yang ada di GBB 

Randugarut sekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan 

SPI ke GBB Randugarut. 
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15. Bahwa proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah 

Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut dilakukan oleh 

Terdakwa Nurul Huda dengan cara memerintahkan tenaga 

bongkar muat yang bernama ABU TOLIB alias BOMBOM, 

EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH 

SETIONO untuk datang ke GBB Randugarut pada waktu yang 

telah ditentukan, yaitu diluar jam kerja biasanya diatas pukul 

20.00 WIB dan di luar hari kerja (sabtu dan minggu) serta 

menentukan tumpukan beras mana yang akan dikeluarkan dan 

staple mana yang harus disusun; 

16. Bahwa setelah beras dikeluarkan dari dalam gudang, kemudian 

tumpukan beras pada staple yang berongga tersebut disusun 

dengan menggunakan flonder/kayu penopang yang diletakan 

didalam tumpukan beras dengan posisi flonder ada yang vertical 

dan horizontal agar diatasnya bisa diletakan beras lagi sehingga 

staple terlihat penuh padahal sebenarnya tumpukan beras yang 

terdapat flonder/kayu penopang tersebut kosong. Apabila flonder 

yang vertical tersebut dirasakan kurang sesuai dengan tinggi yang 

dibutuhkan, maka dibagian bawahnya oleh Terdakwa Nurul Huda 

diganjal dengan tumpukan beras lagi sehingga tinggi flonder 

sesuai dengan kebutuhan Terdakwa Nurul Huda. 

17.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurul Huda bin SHOLEH 

bersama-sama dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, 
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yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah menguntungkan 

diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara 

sebesar Rp. 5. 017.309.194,40 (lima milyar tujuh belas juta tiga 

ratus sembilam ribu seratus Sembilan puluhempat rupiah empat 

puluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka 

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak 

pidana korupsi pengelolaan Beras pada Gudang Bulog Baru 

(GBB) Randugarut Subdivre Semarang Tahun 2016 sampai 

dengan Tahun 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan uraian posisi kasus diatas, maka Jaksa PenuntutUmum 

dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dalam perkara ini: 

MENUNTUT 

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara 

ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA BIN SHOLEH tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam 
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Dakwaan Primair. 

2. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA BIN SHOLEH telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair. 

3. Membebaskan Terdakwa NURUL HUDA BIN SHOLEH dari 

Dakwaan Primair. 

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa NURUL 

HUDA BIN SHOLEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) 

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 

perintah agar terdakwa tetap ditahan; 

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

6. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa sebesar 

pidana uang pengganti sebesar Rp. 5.017.309.194,40 (lima milyar 

tujuh belas juta tiga ratus Sembilan ribu seratus Sembilan puluh 

empat koma empat puluh rupiah) jika terpidana tidak  membayar 

uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
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kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam 

hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 

untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan 

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 

 

Setelah diamati dalam kasus yang diangkat oleh Peneliti diatas, 

diketahui bahwa Terdakwa bernama Nurul Huda bin SHOLEH telah 

terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara untuk keperluan 

menguntungkan diri sendiri serta orang lain. Sehingga terdakwa Nurul 

Huda bin SHOLEH dituntut melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu 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)’’  

 

Hal tersebut terbukti bahwa terdakwa Nurul Huda bin SHOLEH 

memanipulasi adanya rongga pada tumpukan staple beras di dalam 

Gudang Bulog Baru (GBB) dengan cara melakukan bongkar tumpukan 

staple tersebut. Agar proses pembokaran tumpukan staple tersebut 
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menjadi lebih mudah dan efisien, maka Terdakwa Nurul Huda 

menggunakan tenaga bongkar muat dari luar GBB Randugarut yang 

tentunya membutuhkan biaya. Maka untuk membayar biaya bongkar 

muat tumpukan staple tersebut, Terdakwa Nurul Huda melakukan 

pengeluaran persediaan beras dari dalam GBB Randugarut tanpa dasar 

Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dan 

telah menyusun tumpukan beras dalam staple yang berongga di dalam 

gudang GBB Randugarut. Selain untuk pembiayaan bongkar muat 

tersebut, hasil pengeluaran persediaan beras dari dalam GBB 

Randugarut tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery 

Order (SPPB/DO) diserahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN selaku Kepala Gudang Randugarut pada saat itu dan 

Terdakwa Nurul Huda untuk keperluan sehari-hari.  

Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan 

Negeri Semarang juga mengatakan bahwa proses pengembalian 

kerugian keuangan Negara wajib dan dituntut untuk benar benar 

dilakukan secara matang, agar proses pengembalian kerugian keuangan 

Negara tersebut tidak putus ditengah jalan maupun gagal. Dalam 

sejarahnya pun menurut Triyono sendiri, Kejaksaan Negeri semarang 

belum pernah gagal dalam proses pengembalian kerugian keuangan 

Negara akibat tindak pidana korupsi sehingga Kejaksaan Negeri 

semarang selalu dipandang masyarakat sebagai lebaga kekuasaan yang 
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benar benar terpercaya terutama kaitaanya dengan pelayanan di dalam 

masyarakat. 

B. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan 

Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. 

Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana 

ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang 

akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur- unsur 

tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang 

cukup dan didukung oleh mininimal 2 (dua) orang saksi.
57

 

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan 

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan 

dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN).
58

 

Dalam perjalanannya, Kejaksaan telah berhasil mengembangkan 

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kasus korupsi. 
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Pengembangan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memperketat 

proses peradilan kasus tindak pidana kriminal khususnya kasus korupsi agar 

sekaligus menjadi himbauan pada masyarakat supaya lebih taat terhadap 

hukum yang berlaku di mana tempat Ia berpijak. Beberapa kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan kasus korupsi adalah sebagai berikut:
59

 

1. Percepatan/Optimalisasi Penanganan Perkara Pidana Umum dan Pidana 

Korupsi 

Dalam kaitannya dengan penanganan perkara Pidana Umum, 

Kejaksaan telah memperlihatkan trend peningkatan yang cukup tinggi 

dari tahun ke tahun. Dari laporan kinerja Kejaksaan 2008 terlihat bahwa 

selama tahun 2008 Kejaksaan berhasil menyelesaikan 123.241 perkara 

dari 199.653 SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Ini 

berarti berarti setiap bulan Kejaksaan seluruh Indonesia menyelesaikan 

lebih dari 10.200 perkara perbulan atau lebih dari 340 perkara perhari. 

Dari jumlah penyelesaian perkara pidum tahun 2008 ini, selama periode 

Januari s/d Oktober 2008 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil 

dinas Kejaksaan berjumlah Rp. 89.509.971.417,- dengan rincian sebagai 

berikut :  

1.   Denda perkara tilang dan biaya 

perkara 

Rp 38.823.707.189 

2.  Denda perkara biasa dan biaya Rp 38.610.706.364 
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perkara 

3.  Hasil lelang barang bukti dan 

uang rampasan 

Rp 12.075.557.864 

Tabel 3.1 

Sumber: http://www.kejaksaan.go.id 

Dalam upaya penanganan perkara korupsi, sejak beberapa tahun 

terakhir Kejaksaan terus memperbaiki kinerjanya. Sehubungan dengan 

Kebijakan Penanganan Perkara Korupsi 5:3:1, yaitu penanganan 5 

perkara korupsi di setiap Kejaksaan Tinggi, 3 perkara di setiap 

Kejaksaan Negeri dan 1 di setiap Cabang Kejaksaan Negeri, jumlah 

kasus korupsi yang berhasil disidik Kejaksaan pada tahun 2008 adalah 

1.266 perkara atau meningkat hampir 50 % dibanding tahun sebelumnya 

yang hanya  651 perkara (penyidikan).  

Namun demikian program percepatan tetap menjadi prioritas 

utama Kejaksaan yang dicanangkan menjadi program Quick Wins yang 

pertama. Terkait dengan program percepatan penanganan perkara Pidana 

Umum dan Pidana Korupsi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi 

kegiatan kajian peraturan-peraturan yang  terkait dengan penanganan 

perkara, pengambilan kebijakan yang berkaitan struktur organisasi tata 

laksana dan dukungan kelembagaan, serta pengawasan dan evaluasi oleh 

Pimpinan Kejaksaan untuk mempercepat/ mengoptimalkan penanganan 

Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi oleh 

Kejaksaan RI.  
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2. Penerapan Sistem Informasi (on line) Penanganan Perkara Tindak 

Pidana Korupsi 

 Penerapan sistem informasi penanganan Perkara Tindak Pidana 

Korupsi ditetapkan sebagai bagian dari upaya membuat pelaksanan 

tugas Kejaksaan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan, 

dengan penerapan dan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan 

tugas tersebut, semua Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani 

dapat diketahui statusnya dengan cepat. Keluaran (output) yang 

diharapkan:  

a) Data perkara yang lengkap dan komprehensif dapat tersedia. 

b) Proses administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib.  

c) Mempermudah proses monitoring status perkembangan perkara 

serta pengawasan atas penanganan perkara. 

d) Transparansi lebih meningkat dan akuntabilitas penanganan perkara 

lebih terjamin. 

e) Perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan para 

pimpinan dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. 

Jika diinginkan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan 

perkara dengan lebih mudah. Sistem Informasi (on line) penanganan 

perkara tindak pidana korupsi memanfaatkan fasilitas SIMKARI yang 

telah ada, dengan mengoptimalkan fungsinya. Optimalisasi tersebut 

ditekankan pada aspek data. Saat ini keempat unit satker yang menjadi 

pilot project quick wins telah mulai melaksanakan entry data kasus-
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kasus pidana korupsi yang penanganan perkara tersebut dimulai tahun 

2008.  

Selain aspek data, optimalisasi yang dilakukan juga mencakup 

aspek Infrastruktur, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pidana 

Khusus (SIMPIDSUS), dan Sumber Daya Manusia 

3. Penerapan Sistem Informasi (on line) Penanganan Pengaduan 

Masyarakat  

   Penerapan sistem online ditetapkan sebagai bagian dari upaya 

membuat pelaksanan Penanganan Pengaduan Kejaksaan menjadi lebih 

transparan dan akuntabel. Diharapkan, dengan penerapan dan 

penggunaan sistem informasi tersebut, semua Pengaduan yang ditangani 

dapat diketahui statusnya dengan cepat.  Untuk program ini Kejaksaan 

membagi program ini dalam dua tahap yaitu:  

a) Dalam jangka pendek: menyediakan fasilitas laporan masyarakat 

di website Kejaksaan; 

b) Dalam Jangka Panjang tersedianya data pengaduan masyarakat 

sehingga memudahkan tim pengawas dan pimpinan Kejaksaan 

menindaklanjuti dan mengawasi langsung penanganan pengaduan 

masyarakat.  

Oleh karena kegiatan verifikasi lapdu ini cukup kompleks dan 

memakan waktu cukup lama, program percepatan penanganan 

pengaduan ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari 10 

Kejaksaan Tinggi. Sepuluh Kejaksaan Tinggi yang ditetapkan sebagai 
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lokasi pilot project adalah  sebagai berikut : Sumatera Utara, Jawa 

Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, 

Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan. 

Jumlah laporan pengaduan yang ada di 10 Kejaksaan Tinggi tersebut 

mencapai sekitar 65% dari jumlah pengaduan di seluruh Kejaksaan 

Tinggi di seluruh Indonesia, yaitu mencapai 1001 pengaduan.  

Seluruh hasil verifikasi lapdu telah ditelaah oleh oleh unit Jaksa 

Agung muda Pengawasan (JAM Was). Saat ini sudah dilakukan tindak 

lanjutnya berupa pengambilan keputusan oleh JAM Was untuk 

menentapkan status dari lapdu tersebut.  

4. Pengembangan (Re-Design) Website Kejaksaan RI 

Sebagai salah satu sarana komunikasi antara Kejaksaan dengan 

publik, website Kejaksaan harus difungsikan secara maksimal. Saat ini 

website Kejaksaan dengan nama www.kejaksaan.go.id belum berfungsi 

secara maksimal karena beberapa hal teknis seperti sering down 

sehingga tidak dapat diakses, isi website tidak lengkap dan tidak up to 

date. Melalui website baru ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui 

kinerja kejaksaan dan informasi perkembangan penanganan perkara. 

Kejaksaan selain berupaya meningkatkan pengembangan kegiatan 

yang berhubungan dengan pengendalian kasus korupsi juga mengimbangi 

kualitas kinerja Kejaksaan dengan upaya pengembalian kerugian negara dari 

hasil tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu 

upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian 
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tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan extra 

ordinary crimes yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan 

mempunyai kedudukan penting. Dalam Undang-Undang Pemberantasan 

tindak pidana korupsi telah diatur tiga (3) upaya yang perlu dilakukan dalam 

penyelesaian tunggakan uang pengganti yaitu : Penyitaan dan pelelangan 

harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan subsider pidana penjara, 

melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.
60

 

Sehubungan dengan itu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat 

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dari 

bunyi pasal ini tampak bahwa untuk melunasi uang pengganti, jaksa dapat 

menyita dan melelang harta benda terpidana setelah putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
61

 

Apabila ketentuan tersebut dapat dilaksanakan, maka jaksa akan 

menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli 

warisnya yang kemudian nantinya digunakan sebagai acuan untuk 

mengembalikan kerugian keuangan Negara.  Kemungkinan timbulnya 
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tunggakan uang pengganti sangat besar. Oleh karena pendataan dan 

penyitaan harta benda milik tersangka harusnya sudah dilakukan sejak 

penyidikan. Untuk itu memerlukan optimalisasikan tugas dan fungsi 

Kejaksaan di bidang penyidikan maupun penyelidikan. Optimalisasi tugas 

dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan penyelidikan dalam 

menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi tidak terhenti pada 

proses penyidikan dan penyelidikan saja tetapi harus tetap terus berlanjut 

pada proses penuntutan, eksekusi maupun upaya perdata.
62

 

Proses pengembalian kerugian keuangan Negara menjadi dua sisi 

sudut pandang yang berbeda, yang di satu sisi menjadi bagian dari 

pemeriksaan perkara pidananya (dalam hal pidana tambahan) dan di sisi lain 

terpisah dari pemeriksaan perkara pidananya yang tentu saja berpotensi 

menimbulkan problem tersendiri. Problem tersebut diantaranya terkait 

dengan persoalan prosedural juga merupakan persoalan substansial gugatan, 

yang pada akhirnya berujung pada berhasil atau tidaknya upaya hukum 

tersebut. Ketidakberhasilan gugatan bukan saja menyangkut persoalan 

kegagalan upaya pengembalian kerugian negara, namun juga terjadi akibat 

ketidakefisienan proses peradilan yang menangani kasus perkara korupsi 

tersebut.
63

 

Dalam kasus dugaan korupsi khususnya yang menyebabkan kerugian 

keuangan Negara, maka dalam hal ini jaksa berperan penting dalam upaya 

pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut. Namun sebelumnya 
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jaksa juga perlu mengetahui bahwa suatu delik tersebut termasuk tindak 

pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara agar dapat menentukan 

langkah selanjutnya yaitu pada tahap pengembalian kerugian keuangan 

Negara akibat tindak pidana korupsi. Maka dalam hal ini, peneliti dapat 

mengungkapkan bagaimana peran jaksa dalam upaya menentukan suatu 

delik yang termasuk tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan 

Negara dengan cara mendapatkan data dari hasil wawancara dengan Jaksa 

selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang 

yang berpendapat bahwa: 

“Kita harus ada penyidikan dan penyelidikan untuk menentukan 

apakah penyidikan dan penyelidikan ini gunanya untuk membuat 

orang menjadi terang suatu perkara. Yang dimaksud disini apakah hal 

ini merupakan tindak pidana korupsi, apakah hal ini kadang kadang 

merupakan perbuatan yang ada kesalahannya tapi ternyata bukan 

tindak pidana korupsi dan justru malah ternyata merupakan tindak 

pidana perbankan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana penipuan 

atau yang lainnya atau juga ternyata merupakan hubungan suatu 

keperdataan. Perbankan yang dimaksud  disitu merupakan delik  yang 

utama yaitu kehati-hatian petugas bank, tetapi apabila untuk unsur 

tindak pidana korupsi unsurnya adalah melawan hukum atau tindakan 

setiap orang yang melawan hukum, melakukan suatu perbuatan yang 

dapat merugikan keuangan Negara dan menguntukan diri sendiri atau 

orang lain. Karena unsur-unsurnya terbilang cukup banyak, maka 

untuk menentukan itu semua kita harus cermat, kita harus ada 

penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan suatu 

perkara.”
64

 

 

Setelah peneliti mengetahui bagaimana peran jaksa dalam upaya 

menentukan suatu delik yang termasuk tindak pidana korupsi yang dapat 

merugikan keuangan Negara, maka langkah selanjutnya barulah dapat 
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ditentukan bagaimana peran Jaksa dalam mengembalikan kerugian 

keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui langkah 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa selaku Kepala Seksi 

Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang berpendapat 

bahwa: 

“Apabila kasusnya sudah merugikan keuangan Negara tentunya kita 

akan naikkan ke tingkat penyidikan, kemudian orangnya atau 

pelakunya kalau memang merasa takut untuk mengulangi 

perbuatannya, kemudian Ia juga takut untuk menghilangkan barang 

bukti tersebut, maka hal itu menjadi suatu pendapat subyektif dari kita 

sebagai jaksa yang pada kenyataannya harus ditahan ya akan kita 

tahan. Setelah kita tahan kemudian tahap selanjutnya akan kita 

sidangkan di pengadilan tentunya setelah Jaksa memberikan tuntutan 

terhadap terdakwa.”
65

 

 

Dari hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa langkah tersebut 

termasuk dalam tahap penuntutan oleh Jaksa terhadap terdakwa. Hal 

tersebut didasari setelah Jaksa mengetahui bahwa sebelumnya dalam tahap 

penyelidikan, Jaksa telah menentukan bahwa suatu delik tersebut 

merupakan suatu tindak pidana korupsi. Maka Jaksa sudah dapat 

memberikan tuduhan yang jelas terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

untuk dijadikan sebagai terdakwa serta memberikan tuntutan sesuai tindak 

pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana korupsi. Maka langkah 

selanjutnya adalah Jaksa dapat melimpahkan tuntutan perkara pidana 

tersebut ke muka Pengadilan. Hal tersebut di jelaskan secara rinci melalui 
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hasil wawancara dengan Triyono Jaksa selaku Kepala Tindak Pidana 

Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang: 

”Setelah di  pengadilan kalau memang sudah diputus, maka pelaku 

akan dihukum sekian tahun. Misalnya satu tahun, maka kita sebagai 

jaksa eksekutor berhak memasukkan pelaku ke penjara selama satu 

tahun serta barang buktinya akan kita eksekusi. Misal barang buktinya 

berupa mobil maka akan kita lelang untuk mengganti kerugian Negara 

tadi, atau  berwujud rumah maka tetap akan kita lelang untuk 

mengganti kerugian Negara tadi. Kita juga berupaya melihat harta 

yang lain dari asset milik terpidana dari pelaku tindak pidana tersebut, 

kita dapat melihat lalu melakukan pelelangan. Hal itu berguna untuk 

mengembalikan kerugian keuangan Negara apabila hasil dari 

pelelangan asset dari terpidana sebelumnya tidak mencukupi total 

jumlah kerugian keuangan Negara. Tapi sebelum itu harus jelas 

apakah asset-asset tersebut benar milik dari terpidana.”
66

 

 

        Maka dapat dijelaskan lebih lanjut menurut hasil wawancara diatas, 

bahwa tahap selanjutnya setelah perkara tersebut telah diputus oleh 

Persidangan maka Jaksa berhak melaksanakan putusan salah satu caranya 

adalah dengan pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi yang dimaksud 

disini adalah perampasan harta kekayaan dari terdakwa kasus tindak Pidana 

Korupsi untuk sepenuhnya dapat dikembalikan ke kas Negara. Eksekusi 

tersebut dapat dilakukan dengan cara pelelangan harta kekayaan dari 

terdakwa tindak pidana korupsi apabila terbukti harta kekayaan tersebut 

sudah dialihkan menjadi asset pribadi si terdakwa. Misal uang hasil Tindak 

Pidana Korupsi tersebut sudah dibelikan mobil, gedung atau rumah, maka 

mobil, gedung atau rumah tersebut akan dilelang untuk memenuhi 
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kekurangan keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi oleh terdakwa 

agar sepenuhnya dapat kembali ke kas Negara. 

 

Peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian Kerugian keuangan 

Negara akibat tindak pidana korupsi tidak berhenti sampai disitu saja. Jaksa 

juga harus berupaya agar kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi dapat sepenuhnya dikembalikan ke kas Negara, terlebih apabila 

uang hasil tindak pidana korupsi tersebut sudah tersebar ke banyak pihak 

dan yang lebih meresahkan lagi apabila kerugian keuangan Negara yang 

sudah tersebar ke banyak pihak tersebut tidak dapat dikembalikan. Untuk itu 

kasusnya harus dinaikkan ke tingkat Kejaksaan Muda Tindak Pidana 

Khusus.  

Dalam kaitannya dengan kerugian keuangan Negara akibat tindak 

pidana korupsi dapat sepenuhnya dikembalikan ke kas Negara, terlebih 

apabila uang hasil tindak pidana korupsi tersebut sudah tersebar ke banyak 

pihak supaya kasusnya harus dinaikkan ke tingkat Kejaksaan Muda Tindak 

Pidana Khusus, hal tersebut diketahui peneliti dengan mengkaji informasi 

yang diperoleh melalui website Kejaksaan Negeri Semarang yang 

menuliskan bahwa tugas utama dari Jaksa Agung Muda ialah Melakukan 

penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan 

penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan 

putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana 

ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainya 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung.
67

 

Selain itu, dijabarkan pula fungsi dari Jaksa Muda Tindak Pidana 

Khusus untuk memperkuat proses pengembalian kerugian keuangan Negara 

akibat tindak pidana korupsi agar dapat sepenuhnya dikembalikan ke kas 

Negara, terlebih apabila uang hasil tindak pidana korupsi tersebut sudah 

tersebar ke banyak pihak. Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut:
68

 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus 

berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.  

2. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi 

atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, 

pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas bersyarat dan tidak 

hukum lain serta pengadministrasianya.  

3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian 

bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tinak pidana 

khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan 

penyidikan berdasarkan peraturan perundang–undangan dan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.  

4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan 

hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah 

dan masalah hukum lainya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.  
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5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas 

kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.  

6. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan 

dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

C. Hambatan yang dialami Jaksa dalam Upaya Pengembalian Kerugian 

Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi 

Proses pelaksanaan peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian 

kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan 

dengan lancar. Dalam setiap kasus akan selalu mengalami proses 

penyelesaian pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi yang cukup rumit dan juga menggunakan berbagai metode yang 

beragam karena dalam setiap kasus akan berwujud kasus yang beragam 

pula, sehingga akan timbul juga banyak tantangan yang harus dihadapi Jaksa 

selaku pemeran utama dalam proses pengembalian kerugian keuangan 

Negara dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut terbukti dari hasil 

wawancara peneliti dengan Triyono selaku kepala seksi Tindak Pidana 

Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang menjelaskan bahwa: 

“Untuk hambatan-hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam upaya 

pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi 

ini memang sangat kompleks. Apa lagi jika proses pengembalian 

kerugian keuangan Negara tersebut belum dilakukan asset tracing dari 

awal, maka hal tersebut nantinya akan menimbulkan kesulitan di akhir 

proses pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi. Maka dalam hal ini, kita selaku Jaksa harus mengetahui 

secara pasti obyek sitaan kasus tindak pidana korupsi. Misalnya kita 

akan menyita suatu rumah, maka harus diselidiki secara runtut dan 

pasti, apakah benar  rumah yang akan disita tersebut adalah rumah dari 
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pelaku tindak pidana korupsi yang bersangkutan, maka kita harus cek 

terlebih dahulu.”
69

 

 

        Jadi apabila dilihat pada pernyataan Triyono selaku kepala seksi 

Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang tersebut, hambatan 

tersebut masuk dalam proses awal penyidikan, dimana jaksa harus 

mengetahui terlebih dahulu apakah barang bukti yang didapatkan oleh 

pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut benar-benar miliknya, karena 

apabila salah menentukan barang bukti milik terpidana korupsi maka akan 

menimbulkan permasalahan baru bagi Jaksa. Berikut juga dijelaskan oleh 

Triyono selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri 

Semarang mengenai hambatan hambatan lain yang sering terjadi saat proses 

eksekusi barang barang bukti milik terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi: 

“ Jadi pada intinya kita harus cek dahulu kebenarannya. Gambaran lain 

mengenai hambatan Jaksa dalam upaya pengembalian kerugian 

keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu apabila ternyata  

harta dari terpidana itu sudah dialihkan ke pihak lain atau dijual, maka 

hal ini akan menjadi kasus yang lebih sulit lagi. Akan lebih mudah 

dieksekusi apabila uang tersebut disimpan oleh terpidana yang 

bersangkutan, akan tetapi jikalau uang hasil tindak pidana korupsi 

tersebut sudah berpindah tangan dari terpidana kasus korupsi yang 

bersangkutan maka hal tersebut yang susah dilakukan eksekusi.”
70

 

 

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti terhadap Triyono 

selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang 

yang menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dilakukan Jaksa 

dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 
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korupsi sangatlah kompleks. Jaksa harus benar benar mengetahui asal-usul 

obyek sitaan tindak pidana korupsi dari terpidana yang bersangkutan, 

sehingga tidak salah menyita ataupun barang sitaannya ada yang terlewat 

untuk disita. Pada dasarnya, Jaksa akan lebih mudah melakukan penelusuran 

terkait harta sitaan dari terdakwa kasus korupsi yang bersangkutan jika 

halnya, harta tersebut atau objek sitaannya masih disimpan dalam lingkup 

terdakwa kasus tindak pidana korupsi, namun akan lebih menyulitkan bagi 

jaksa dalam pembuktian harta yang dijadikan objek tindak pidana korupsi 

dari terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang bersangkutan apabila harta 

tersebut telah berpindah tangan dari terdakwa kasus tindak pidana korupsi. 

Jaksa dituntut untuk lebih teliti lagi, karena kaitannya dengan objek sitaan 

yang telah berpindah tangan tersebut akan menimbulkan tersangka baru 

dalam proses penyelidikannya. 

Proses pengembalian kerugian keuangan Negara yang harus diselidiki 

jaksa dalam kaitannya dengan objek sitaan yang telah tersebar ke banyak 

pihak akan mengakibatkan tindakan ekstra dari Jaksa untuk melakukan 

penyelidikan. Hal tersebut telah dibuktikan dan dapat diselesaikan oleh 

Kejaksaan Negeri Semarang. Mekanisme dan penyelesaian objek sitaan 

kasus tindak pidana korupsi yang telah tersebar ke banyak pihak tersebut 

diketahui oleh peneliti hasil dari wawancara terhadap Triyono selaku kepala 

seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang yang 

mengatakan bahwa: 

“Apabila objek sitaannya sudah tersebar ke banyak pihak namun dapat 

dibuktikan, maka tidak menjadi suatu masalah karena nantinya kasus 
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tersebut larinya ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Dalam katannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa 

saja orang-orang yang menerima dan mengetahui bahwa objek yang 

diterima orang tersebut merupakan hasil dari korupsi, bisa dijerat 

dengan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi kalau 

objek sitaan tersebut tersebarnya tidak dapat terdeteksi misalnya hanya 

diberikan ke siapa-siapa saja yang jumlahnya sedikit, maka tentunya 

yang harus bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tindak 

pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. 

Misalnya dia yang melakukan tindak pidana korupsi mempunyai 

kekayaan, kekayaan tersebut merupakan milik dia sendiri, maka 

kekayaan tersebut  harus dijual ataupun dilelang untuk meutup 

kerugian hasil dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi apabila dilihat 

dari kronologinya, orang orang yang sedang ditangani akhir akhir ini 

adalah orang orang yang terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU). Kasus-kasus tersebut bermunculan salah satunya ada yang 

dari polres yang telah ditangani dan kita otomatis sudah 

menyidangkan. Dalam hal ini, objek sitaan otomatis sudah tersebar 

dan dinikmati oleh banyak pihak. Jadi yang disangkakan ada dua yaitu 

yang satu tindak pidana korupsi dan yang satunya tindak pidana 

pencucian uang.”
71

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat dilakukan oleh Jaksa dalam 

kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak 

Pidana Korupsi yang telah tersebar ke banyak pihak adalah dengan 

mengkaitkan kasus terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dalam kasus 

pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi orang 

orang yang telah memberikan harta hasil tindak pidana korupsi yang telah Ia 

lakukan ke banyak pihak akan disangkakakan ke dalam dua kasus yaitu 

kasus korupsi dan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk 

penyelidikan dan proses pengembaliannya apabila sudah tersebar ke banyak 

pihak, maka Jaksa harus menyelidiki apakah kasus tersebut penyebaran harta 
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sitaannya sudah sangat rumit dan jangkauannya sudah tidak dapat terdeteksi, 

maka orang yang melakukan penyebaran sekaligus yang melakukan tindak 

pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara diawal yang harus 

bertanggung jawab untuk menutup segala kerugian keuangan Negara 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


