
RINGKASAN 

Undang-Undang TalUUl 1971 NomoI' 3, yang telah diperbahruui dcngan Undang

Undang Tahun 1999 NomoI' 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi, tidak 

secara tegas menyebutkan lembaga mana yang berwenang melakukan penyidikan 

terhadap Tindak Pidana Kompsi (TPK), sehingga hingga saat ini masih teIjadi kerancuan 

antar lembagalinstansi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, yangsama-sama mengatakan 

bahwa mereka masing-masing berwenang melakukan penyidikan TPK. Proses 

penyidikannya bingga saat ini masih menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus yang 

I diatur dalam UU 1999/3 1 dan hukum Acara Pidana Umum yang diatw· KUHAP (UU 

198118) yang antara kedua Hukum Acara Pidana terse but dipadukan dengan berpegang 

pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. 

Penelitian ini mempakan penelitian hukum normatif, yakni berusaha untuk 

mengidentifikasi norma-nOlma hukum yang ada yang dapat dipergunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis penyidikan TPK baik yang diatur dalam UU 1971/3 maupun 

pel'undang-undangan lainnya yang ada relevansinya dengan penyidikan TPK. 

Analisis penelitian ini adalah analisis kwalitatif. Analisis yang demikian U11 

dilaksanakan dengan melakukan tahapan-tallapan sistematis, melalui berbagai bahan 

lmkum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari langkah-langkah 

tersebut dimaksudkan untuk melakukan interpretasi sebagai dasar untuk mengambil 

langkah berikutnya dalam bentuk kesimpulan. 

Dalam penegakan hukum pemberantasan TPK pada tingkat penyidikan seperti 

tersebut di atas, akan "melibatkan 2 (dua) institusillembaga yang masing-masing 
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menganggap berwenang melakukan penyidikan TPK yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. 

Apabila hal terse but dibiarkan maka akan sangat menguntungkan bagi pelaku TPK, 

sesuai dengan agenda refOlmasi antara lain adalah supremasi hukum dan pemberantasan 
\ 

'KKN, maka keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan saja, harns adajalan keluarnya. 

Dengan berpedoman pada Integrated Criminal Justice System yang diatur oleh 

KUHAP pada prinsipnya ada pembagian kewenangan/kekuasaan, atau dikenal dengan 

asas Deferensiasi Fungsional antara lembaga penegak hukum, yaitu Penyidikan oleh 

Kepolisi,m, Penuntutan oleh Kejaksaan, Pemcriksaan di Pengadilan oleh Hakim, dan 

Pembina an Nara Pidana oleh Lembaga Pernasyarakatan, Apabila hal terse but dapat 

dilaksanakan tidak akan ada lagi dualisme dalam penyidikan dan adanya 2 (dua) lembaga 

penyidik tcrhadap TPK. 
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