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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah berada dalam tahap 

yang parah, mengakar dan sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus 

yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas 

tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang 

memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. 

 

Perkembangan tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja 

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas 

dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-

hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi 

tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi 

suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Begitu pun dalam upaya 

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-

cara yang luar biasa. 

 

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai 

hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa 

melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, 

independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan 
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tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, 

intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. 

Berdasakan hal tersebut, maka dibentuklah  Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi  selanjutnya disingkat Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan 

pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang 

dilaksanakan oleh sub sistem utama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang 

belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara 

profesional, intensif, dan berkesinambungan. 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan status kepada 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga negara yang 

independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintah 

serta masyarakat yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan 

oleh Presiden. Sebagai lembaga negara yang independen KPK bertanggung 

jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan 

menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Badan Pengawas Keuangan.  

 

Dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagai 

lembaga negara yang berdiri sendiri, bahkan dapat disebut sebagai “super 

body” di atas sub sistem dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian dan 

Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai 

organisasi yang terpisah dengan dukungan pembiayaan dan personil yang 
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terpisah dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  mengangkat dan memberhentikan penyelidik, penyidik, dan 

penuntut umum sendiri, lepas dari Kepolisian maupun Kejaksaan. 

 

Sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan 

pidana, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberi tugas koordinasi 

dan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Dalam hubungan ini 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat meminta laporan dari 

Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh 

Kepolisian atau Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juga diberi wewenang-wewenang khusus dalam penyidikan di luar acara yang 

sudah ditetapkan dalam KUHAP. Dengan status, tugas, dan wewenang 

tersebut, diharapkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mampu 

meningkatkan kemampuan dan mencapai hasil yang optimal dalam upaya 

memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang ini 

dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

dengan berbagai instansi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. 

 

Korupsi bukan hanya menjadi musuh yang harus diperangi oleh 

Indonesia saja melainkan oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Upaya 

pemberantasannya pun bukan hanya menjadi masalah nasional ataupun 

regional, namun telah menjadi masalah internasional. Negara-negara di 

seluruh dunia saat ini bersama-sama berjuang untuk memerangi korupsi. 

Segala cara dilakukan demi terwujudnya negara yang bebas dan bersih dari 

korupsi. Apabila di Indonesia terdapat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) maka di negara-negara lain di dunia juga terdapat lembaga 
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yang serupa. Salah satu contohnya yaitu di Korea Selatan dengan lembaga 

bernama Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC). 

 

Sebelum didirikan KICAC telah ada beberapa aturan yang menyangkut 

upaya pemberantasan korupsi (sistem di Korea Selatan), antara lain ialah 

Sistem Pelaporan Harta Pegawai Negeri yang diatur pada tahun 1993, Sistem 

Transaksi Financial yang Harus Menggunakan Nama Pribadi (tahun 1993), 

Reformasi Hukum Administrasi Negara (tahun 1997), Undang-Undang untuk 

Mengatasi Pencucian Uang (tahun 2001), dan masih terdapat lagi aturan 

lainnya yang menyangkut pemberantasan korupsi. Sebelum KICAC berdiri 

telah banyak dilakukan usaha terkait pemberantasan korupsi di Korea Selatan. 

Usaha-usaha ini tidak berhasil karena ditekan dari sisi politik meskipun 

kadang hampir berhasil. 

 

Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) didirikan 

oleh Presiden Korea Selatan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan 

Korupsi Korea Selatan yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2001 oleh parlemen 

Korea Selatan. Pada Februari 2003 Presiden Korea Selatan dilantik dan 

memberikan penegasan tentang memberantas korupsi dalam pidatonya. Dalam 

hal ini terlihat bahwa Indonesia dan Korea Selatan mempunyai kebutuhan 

yang sama dalam hal pemberantasan korupsi. Kedua negara tersebut juga telah 

mempunyai lembaga pemberantasan korupsi di negara masing-masing. Untuk 

itu perlu membandingkan wewenang penyidikan terhadap tindak pidana 

korupsi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(KPK) dengan Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) 

untuk melihat kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki sehingga dapat 

mengetahui apa yang perlu diperbaiki terhadap kewenangan penyidikan tindak 

pidana korupsi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 
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Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai kedua lembaga pemberantasan korupsi tersebut khususnya yang 

berkaitan dengan proses penyidikan perkara korupsi pada masing-masing 

lembaga, sehingga dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul :  

 

 

”STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DENGAN 

KOREA INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION 

(KICAC)” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari obyek yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan penyidikan perkara menurut 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK) apabila dibandingkan dengan Korea 

Independent Commission Against Corruption (KICAC) ? 

2. Apakah model pengaturan pelaksanaan penyidikan perkara korupsi 

menurut Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) 

dapat diterapkan di Indonesia ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, 

demikian pula penelitian ini juga mempunyai tujuan obyektif dan subyektif 

sebagai berikut :  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan penyidikan perkara korupsi 

menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) apabila dibandingkan 

dengan Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC). 

b. Untuk mengetahui kecocokan atau kesesuaian model pengaturan 

pelaksanaan penyidikan perkara korupsi menurut Korea Independent 

Commission Against Corruption (KICAC) apabila diterapkan di 

Indonesia. 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan 

kemampuan penulis mengenai ilmu hukum khususnya Hukum Acara 

Pidana. 

b. Memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan ilmu 

hukum khususnya Hukum Acara Pidana dalam masalah proses 

penyidikan perkara korupsi. 

c. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu 

hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis 
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permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang Hukum Acara 

Pidana. 

d. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana 

dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang kepidanaan secara umum 

dan Hukum Acara Pidana pada khususnya; 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam hal 

pengaturan penyidikan perkara korupsi yang dianut oleh Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) apabila dibandingkan dengan pengaturan penyidikan 

perkara korupsi yang dianut Korea Independent Commission Against 

Corruption (KICAC). 

 

E. METODE PENELITIAN 
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Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu 

metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Metodologi penelitian merupakan cara-cara 

mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara 

tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, maupun 

analisis data serta laporan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara 

metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1986: 42). 

 

Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan 

untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun 

serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau 

menguji kebenaran dari suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang 

digunakan penulis adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2007 : 14). 

Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan 

(field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga 

dapat dikatakan sebagai ; library based, focusing on reading, and analysis 

of the primary and secondary materials. Dalam kepustakaan hukum 

Belanda sebagaimana dikutip Johnny Ibrahim, istilah penelitian hukum 

normatif ini dikenal sebagai kajian ilmu hukum (Johnny Ibrahim, 2006 : 

46). 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dilakukan penulis ialah deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan 

gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, 

mengklarifikasi, menganalisa, serta menginterpretasikannya (Soerjono 

Soekanto, 1986 : 10). 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan 

hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. 

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi 

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Johnny Ibrahim, 2006 : 302). 

 

4. Jenis Data 

Data adalah semua informasi mengenai variable atau obyek yang 

diteliti. Di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat (data primer / primary data) dan dari buku pustaka (data 

sekunder / secondary data) (Soerjono Soekanto, 2005 : 12). 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni dari 

buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan 

khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum penulis. 

 

5. Sumber Data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



10 
 

 
 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan Sumber Data 

Sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan 

perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum 

penulis.  

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dan Korea Anti Corruption Act. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder 

yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan dari 

media internet (Soerjono Soekanto, 2001 : 113). 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, 

artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian 

dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Studi Kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder, 

dengan cara mencari data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan 
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juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, 

diklasifikasikan, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan penelitian.  

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data (Lexi J. Maleong, 2001 : 103). Analisis data merupakan tahap yang 

penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan 

data. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif 

sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau 

arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna 

mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan 

sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data (H.B. Sutopo, 

1988:34). 

Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, 

mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan 

dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan 

hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. 

 

 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM  
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Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian 

yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang saling berkait dan lebih 

sistematis, terarah mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan 

menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. 

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan hukum.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan 

kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan 

kerangka pemikiran. Hal-hal tersebut merupakan 

landasan yang mendasari analisis hasil penelitian 

yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

mengacu pada pokok-pokok permasalahan dalam 

penelitian ini.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian 

dan pembahasannya dengan teknik analisis data 

yang telah ditentukan dalam sub bab metode 

penelitian.  

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan 

dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
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