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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak 

akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang 

terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus 

berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan 

pemerintah.1 Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia 

adalah Tindak Pidana Korupsi. 

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 

terdapat 473 Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak 

baik dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, instansi penegak hukum, hingga 

pihak swasta.2 Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebutkan nilai kerugian 

negara yang timbul akibat kasus korupsi meningkat secara signifikan dari 2016 ke 

2017. Staf Divisi Investigasi, Wana Alamsyah mengatakan, sepanjang 2017, 

terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 trilliun 

(enam trilliun lima ratus milyar rupiah) dan suap Rp. 211 milyar (dua ratus 

sebelas milyar rupiah).3  

 
1 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo. 1983) Hlm. 3. 
2 https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan .(diakses pada 

tanggal 2 februari 2019) 
3 Saputri, D.S., kerugian negara akibat korupsi meningkat, 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-

akibat-korupsi-meningkat , diakses pada tanggal 2 februari 2019 

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat
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Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya akan disebut UU KPK) Pasal 3, 

pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:4  

“serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, 

melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”  

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi telah dengan jelas menyatakan 

bahwa segala perbuatan yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain dengan cara merugikan keuangan negara adalah Tindak Pidana Korupsi dan 

dapat dijatuhkan hukuman pidana. Namun bagaimanakah pengaturannya jika di 

dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa meninggal dunia 

sedangkan sudah terdapat bukti bahwa adanya kerugian negara yang ditimbulkan? 

Apakah unsur kesalahan dari Terdakwa tersebut hilang sehingga kerugian negara 

yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana Korupsi tersebut juga tidak akan bisa 

dikembalikan lagi ke pihak negara?  

Penulis akan membahas mengenai bagaimanakah proses hukum yang ditempuh 

oleh pihak penegak hukum jikalau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi meninggal 

dunia di tengah proses persidangan sedangkan unsur kerugian negara telah 

terpenuhi, siapa yang harus mengganti kerugian negara tersebut, dan siapakah 

yang berwenang untuk menagih kerugian negara tersebut.  

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), 

terdapat Pasal yang mengatur mengenai  kewenangan untuk menuntut pidana 

 
4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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hapus jika Terdakwa meninggal dunia, yaitu Pasal 77 yang menyatakan 

kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.5 namun, 

pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang no. 31 tahun 1999 jo. 

Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, (yang 

selanjutnya akan disebut UU Tipikor) khususnya Pasal 34 menyatakan bahwa:6  

“dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang 

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

penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut 

kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan 

untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”  

Melihat dari Pasal 77 KUHPidana bahwa seharusnya wewenang Negara untuk 

melakukan penuntutan hapus jika Terdakwa meninggal dunia, akan tetapi, melihat 

dari dari Pasal 34 UU Tipikor, yang dimana telah dinyatakan bahwa jika 

Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang sedang dalam proses persidangan 

meninggal dunia sedangkan telah dibuktikan bahwa terdapat unsur kerugian 

negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara 

sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi 

yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris dari  

Terdakwa Tindak Pidana Korupsi tersebut. Pasal 34 UU Tipikor menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah 

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, karena 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU Tipikor adalah termasuk ketentuan 

yang ditunjuk oleh ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 UU Tipikor, 

 
5 Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014) Hlm. 32 
6 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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sedangkan kedua ketentuan tersebut termasuk dalam bab IV tentang penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dari Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999.7 Penjelasan Pasal 34 UU Tipikor hanya menyebutkan cukup jelas 

dan sama sekali tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan ahli waris dan secara 

nyata telah ada kerugian keuangan negara dalam Pasal 34 UU Tipikor. Menurut 

R. Wiyono, apa yang dimaksud dengan ahli waris dalam Pasal 34 UU Tipikor 

adalah sebagaimana dimaksud dengan ahli waris dalam penjelasan Pasal 33 UU 

Tipikor, sedangkan apa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian 

keuangan negara dalam Pasal 34 UU Tipikor adalah sebagaimana dimaksud 

dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dalam penjelasan Pasal 

32 ayat (1) UU Tipikor.8 

Menurut Pasal 34 UU Tipikor, proses acara persidangan telah berubah dari 

penuntutan secara pidana menjadi gugatan secara perdata kepada ahli waris dari 

Terdakwa tersebut sehingga Pasal 77 KUHPidana tidak dapat digunakan. Saat 

melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dari Terdakwa 

Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia di tengah proses persidangan 

tersebut, yang bertugas dan/atau berwenang untuk melakukan gugatan tersebut 

adalah Jaksa Pengacara Negara. Maka dari itu perlu kita telaah lagi mengenai 

pihak yang berwenang untuk menggugat ahli waris dari Terdakwa Tindak Pidana 

Korupsi tersebut yaitu Jaksa Pengacara Negara.  

 
7 R. Wiyono, pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, (Jakarta: Sinar 

Grafika. 2009) Hlm. 205 
8 Ibid., 
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Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (selanjutnya 

akan disebut UU Kejaksaan) disebutkan bahwa beberapa kewenangan Kejaksaan 

adalah:9 

1. Didalam pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

Undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tembahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik; 

2. Dibidang 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; 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 

menyelanggarakan kegiatan:  

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

 
9 Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. 



6 
 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara; 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan serta statistik kriminal. 

Jika kita lihat dari penjelasan tersebut, kewenangan Kejaksaan di dalam 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.10 

Selain di dalam Undang-Undang kejaksaan, kewenangan jaksa dibidang perdata 

dan Tata Usaha Negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden yang 

menyatakan:11 

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas 

dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata 

dan tata usaha negara; 

2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakkan hukum, 

pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau 

pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat 

dan daerah, BUMN/D dibidang perdata dan tata usaha negara untuk 

menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan 

pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat. 

 
10 Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
11 Peraturan presiden R.I. No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I 
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Mengenai Jaksa, jika ditelusuri ke belakang Jaksa memang bagian dari 

pemerintahan. Tirtaadmijaya menulis di dalam bukunya, Jaksa berbeda dari 

Hakim karena Jaksa tunduk pada executive power.12 Pada masa awal kemerdekaan 

Negara Indonesia, Kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang 

sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri.13 Kejaksaan itu adalah suatu 

alat Pemerintah yang bertindak sebagai Penuntut dalam suatu perkara pidana 

terhadap pelanggar hukum pidana.14   

Dari UU Tipikor, kita telah mengetahui bahwa masih ada jalan hukum yang dapat 

ditempuh jika Terdakwa Tindak Pidana Korupsi meninggal dunia ditengah proses 

persidangan sedangkan unsur kerugikan negara yang ditimbulkan telah ada yaitu 

melalui Pasal 34 UU Tipikor dan proses tersebut adalah menggugat secara perdata 

ahli waris dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi tersebut agar mengembalikan 

kerugian negara yang telah disebabkan oleh tindakan Terdakwa dan juga kita  

telah mengetahui bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan gugatan tersebut 

adalah Jaksa Pengacara Negara seperti yang disebutkan di pasal 34 UU Tipikor, 

Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, dan juga Peraturan 

Presiden Republik Indonesia no. 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja 

kejaksaan Republik Indonesia.  

Mengenai hal di atas, penulis menggunakan suatu putusan Pengadilan Negeri 

yang isinya adalah hasil dari proses gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum 

yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada ahli waris dari seorang 

 
12 M. H. Tirtaadmijaya, kedudukan Hakim dan Jaksa, (Jakarta: Fasco. 1995) Hlm. 15 
13 Ibid., 
14 Ibid., 
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terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia di tengah proses 

persidangan sementara unsur kerugian negaranya sudah terpenuhi yaitu putusan 

Nomor 30/PDT.G/2016/PN.JKT.Sel. Nama terdakwa dari putusan ini adalah 

Sudaryanto Sudargo. Terdakwa adalah seorang Direktur Bisnis Umum PT. BRI 

(Persero) Tbk. Sebelum beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Umum PT. BRI, 

pada tahun 2005, terdakwa menjabat sebagai Pemimpin Wilayah BRI Jakarta.15  

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, 

terdakwa melanggar kesatu : pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua : pasal 11 Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga 

: pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP atau keempat : Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kelima : Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.16 

 
15 Putusan pengadilan negeri No. 30/PDT.G/2016/PN.JKT.Sel., Senin, 22 Agustus 2016, Kepala 

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diwakili oleh Rina Idawani, S.H., C.N., M.M.; Nuraeni 

Aco, S.H.; Wahyu Yuli Suryani, S.H., M.H.; Ardhi Haryoputranto, S.H., M.H.; Susanti SJ 

Monthu, S.H.; Ririn Veronica, S.H.; Citra Sagita Sudadi, S.H. dan Diana Rezki, S.H., L.LM., 

(Penggugat) Melawan seluruh ahli waris Terdakwa yaitu Yenny Sovianna, Camelia Octavia, 

Vicky Suvianda Sudaryanto (Tergugat). 
16 Ibid., 
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Menurut putusan tersebut, Terdakwa telah menerima gratifikasi dari Sugirus dan 

Amir Abdullah berupa satu unit sepeda motor Harley Davidson sebagai ucapan 

terima kasih karena telah dibantu untuk memperoleh kredit dari BRI Syariah 

Serang dan selanjutnya untuk mempengaruhi agar dapat memperoleh kredit 

tambahan sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milliar rupiah). Walaupun 

gratifikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian negara, namun jika dakwaan-

dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka barang 

bukti tersebut akan dirampas oleh Negara dan itu kalau mempunyai nilai ekonomi 

akan menjadi aset Negara.17 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal proses gugat 

Perbuatan Melawan Hukum terhadap ahli waris dari Terdakwa Tindak Pidana 

Korupsi yang meninggal dunia ditengah proses persidangan untuk 

mengembalikan kerugian negara? 

2. Bagaimanakah upaya pengembalian kerugian negara oleh Jaksa Pengacara 

Negara dalam hal Terdakwa Tindak Pidana Korupsi meninggal dunia ditengah 

proses persidangan? (Analisa putusan Pengadilan Negeri No. 

30/PDT.G/2016/PN.JKT.Sel.) 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:  

 
17 Ibid., 
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1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal proses 

gugat Perbuatan Melawan Hukum terhadap ahli waris dari Terdakwa Tindak 

Pidana Korupsi yang meninggal dunia ditengah proses persidangan untuk 

mengembalikan kerugian negara. 

2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara 

dalam mengembalikan kerugian negara dari suatu Tindak Pidana Korupsi jika 

Terdakwa Tindak Pidana Korupsi tersebut meninggal dunia di tengah proses 

persidangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis 

maupun teoritis sebagai berikut:  

1. Bagi penulis 

Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau 

pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum pidana khusus yaitu 

Tindak Pidana Korupsi mengenai penerapan peraturan mengenai proses gugat 

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara 

terhadap ahli waris dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal 

dunia di tengah proses persidangan yang diatur di dalam Undang-Undang no. 

31 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

hukum pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi mengenai proses gugat 
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Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara 

terhadap ahli waris dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal 

dunia di tengah proses persidangan yang diatur di dalam Undang-Undang no. 

31 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

3. Bagi masyarakat 

a. Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak terkait dengan 

kasus tindak pidana korupsi, khususnya pengaturan mengenai proses gugat 

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara 

terhadap ahli waris dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal 

dunia di tengah proses persidangan yang terdapat di dalam Undang-Undang no. 

31 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang perkara tindak 

pidana korupsi, khususnya mengenai proses gugat Perbuatan Melawan Hukum 

yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris dari 

Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia di tengah proses 

persidangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini di susun dalam 5 bab, dimana setiap bab mempunyai isi 

dan uraian sendiri-sendiri tetapi antara bab satu dengan bab lainnya tetap 

mempunyai hubungan yang saling mendukung. Gambaran mengenai isi dari 

proposal skripsi ini diuraikan sebagai berikut :  
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 BAB I: PENDAHULUAN 

Di bab I ini berisikan mengenai penjelasan Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, dan Manfaat penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Di bab II ini berisikan mengenai penjelasan secara mendalam mengenai 

pengertian tindak pidana secara luas,  pengertian Tindak Pidana Korupsi, 

pengertian Perbuatan Melawan Hukum, pengertian Jaksa Pengacara Negara, dan 

pengertian ahli waris. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Di bab III ini berisikan mengenai jenis penelitian yang dipakai, jenis data yang di 

ambil, teknik analisa data dan pendekatan penelitian. Dalam bab ini, umumnya 

menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh penulis sesuai dengan 

topik yang dipilih dalam skripsi ini. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisikan mengenai hasil dari penelitian serta analisa-analisa yang 

digunakan oleh penulis serta berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab V berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis 

terkait dengan hasil penelitian yang telah di lakukan, dan juga saran yang 

diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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