
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
WEWENANG KPK 

(STUDI TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI) 

 
 
 

 
SKRIPSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT 
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM ISLAM 
 
 

OLEH: 
 

DIMAS IBRAHIM MUKTI AJI 
03370265 

 
 

PEMBIMBING 
 

1. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag. 
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag. 

 
 

JINAYAH SIYASAH 
FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA 

2010 



ABSTRAK 
 

Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa 
tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya 
pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa, namun dituntut 
dengan cara-cara yang luar biasa. Melalui suatu badan khusus yang mempunyai 
kewenangan luas (super body), suatu badan independen serta bebas dari intervensi 
manapun, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektik, 
profesional dan berkesinambungan. 

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membawa harapan baru bagi 
masyarakat Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Kelahiran KPK juga 
merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean goverment), KPK 
mempunyai kewenangan yang diatur dlam Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002 yang selanjutnya menjadi pedoman KPK untuk melakukan tugas pengusutan 
kasus korupsi. 

Namun dalam kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada KPK 
mengalami banyak hambatan, mulai dari kritik elemen masyarakat tentang 
indikasi tebang pilih dalam menangani perkara korupsi, upaya judicial review 
terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, adanya kriminalisasi dan 
mencuatnya tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh KPK. 

Dalam Islam tidak ditemukan referensi yang tepat mengenai lembaga 
independen seperti KPK, tetapi secara esensi sekilas tugas dan wewenang  yang 
dimiliki oleh wilayah mazhalim, hampir ada kemiripan dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Walupun wilayah mazhalim lebih luas tidak hanya 
persoalan korupsi. Dalam teori hukum Islam tiga kategori (persyaratan) apakah 
sesuatu itu diakatakan sebagai sebuah Maslahah Mursalah. Pertama, harus benar-
benar membuahkan mas lahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Kedua, 
maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan. Ketiga, pembentukan 
hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum 
atau dasar ketetapan nas h dan ijma’. Sebuah sistem baru adanya wewenang 
lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi membuahkan mas lahah 
dengan melahirkan kemanfaatan berupa peluang tegaknya supermasi hukum (law 
enforcment). 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 
bertujuan untuk menganalisa wewenang KPK dari sudut pandang Islam. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
yuridis dan menggunakan metode analisis data kualitatif. 

Pada hasil penelitian, penyusun mengambil kesimpulan bahwa secara 
umum wewenang yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 
merupakan kategori mas lahah mursalah yaitu bahwa kemaslahatan tersebut 
sebagai sebuah kemaslahatan yang umum. Selain itu KPK bisa menjalankan 
wewenangnya dengan bantuan dan koordinasi pihak lain seperti Polisi dan 
Kejaksaan. 
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“KICAUMU ADALAH HIDUPKU” 
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A. Konsonan Tunggal 
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أ
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ت
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

طيبة
 

متعددة

ditulis 
 

ditulis 

t }ayyibatun 
 

muta’addidatun 
 
 

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis  “h” 
 

حكمة
 

معاملة

ditulis 
 

ditulis 

h}ikmah 
 

mu’a>malah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 
 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan “h” 
 

 
 المرسلةمصلحة 

 
ditulis 

 
mas }lahah al-mursalah 

 
 
3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis dengan “t” 
 

 
  

 
ditulis 

 
zaka>t al-fit}ri 

 
 الفطرزآاة
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D. Vokal Pendek 
 

 

 

 

 

kasrah 

fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

 
E. Vokal Panjang 

 
1. fathah + alif 

جاهلية

2. fathah + ya` mati 

تنسى

3. kasrah + ya` mati 

آريم

4. dammah + wawu mati 

حقوق

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a> 

ja>liyyah 

a> 

tansa > 

i > 

kari>m 

u> 

h}uqu>q 

 
F. Vokal Rangkap 

 
1. fathah + ya` mati 

بينكم

2. fathah + wawu mati 

قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 
 

أأنتم

 شكرتملئن 

 

ditulis 

ditulis 

 

a`antum 

la`in syakartum 
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H. Kata Sambung Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf 

“l”(el) 
 
 

القران

القياس

 

 

ditulis 

ditulis 

 

al-Qur`a >n 

al-Qiya>s 

 
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya 
 

 

السماء

الشمس

 

 

ditulis 

ditulis 

 

as-sama> 

asy-syamsu 

 
I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi 

Pengucapannya dan Penulisannya 
 

 

ٍاذا علمت

اهل السنة

 

 

ditulis 

ditulis 

 

iz\a> ‘alimat 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lord  Acton membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara 

korupsi dengan kekuasaan yakni power tends to corrupt, and absolute power 

corrups absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang 

absolut cenderung korupsi absolut.1

Kebenaran dari pernyaataan tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya 

pejabat negara yang tertangkap kasus korupsi, sebut saja pejabat yang telah 

divonis, Abdulah Puteh korupsi pembelian 2 (dua) helikopter buatan Rusia 

senilai Rp 12,5 miliar, kasus suap oleh anggota KPU Mulyana W Kusuma, 

Said Agil Munawar korupsi dana biaya penyelenggaraan haji,2 banyak lagi 

kasus yang masih dalam proses pengadilan. 

Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan 

pembangunan nasional. Di Indonesia korupsi bukan hanya merupakan gejala 

kehidupan individu, masyarakat (kelompok atau golongan), atau negara  

(sistem politik dan pemerintahan). Lebih dari itu, tindakan tercela itu sudah 

menjadi salah satu masalah utama dan mendesak. Dikatakan demikian karena 

korupsi merupakan realita penyalahgunaan kekuasaan di setiap kehidupan 

masyarakat. 

                                                 
1 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi), cet. ke-I (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm.1. 
 
2 Terkait dengan nama dan jenis kasus para pejabat yang telah di vonis atau masih dalam 

proses penyidikan kasus korupsi lihat tulisan Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor, cet. ke-I 
(Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008). 

1 
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Hampir semua instansi pemerintah di Indonesia sudah menjadi sarang 

korupsi sistemik. Disebut sistemik3 karena sudah menyatu dan membudaya 

dalam sistem birokrasi, serta bisa berlangsung dengan mulus dan dalam waktu 

lama tanpa bisa terendus oleh penegak hukum dan aparat hukum, karena 

rancangannya memang dibuat sedemikian sitemik dan lepas dari jeratan 

hukum. Celah hukum dimanfaatkan betul untuk berlaku korup. Semua 

prosedur administratif sedemikian rupa atau sama sekali barang bukti tidak 

ada yang tersisa, semua terlihat rapih dan tanpa prosedur.  

Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan 

lagi masalah nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada setiap negara, 

setiap negara juga melakukan usaha untuk memberantas para koruptor. 

Adanya usaha terutama karena desakan rakyat banyak agar korupsi dibabat 

habis, kalau perlu dengan hukuman darurat, seperti pidana yang berat, sistem 

pembalikan beban pembuktian, pembebasan penanganan korupsi dari instansi 

normal ke suatu badan independen yang dijamin integritasnya.4

Banyak cara untuk menanggulangi korupsi, antara lain dengan 

pembentukan lembaga khusus independen yang bertugas menangani korupsi. 

Sejarah mencatat bahwa pada masa orde lama, orde baru dan era reformasi 

                                                 
3 Secara sederhana, korupsi sistemis adalah suatu perbuatan korupsi yang melibatkan 

suatu sistem atau susunan yang teratur dan dilakukan secara rapi, sulit dilacak, sulit dibuktikan, 
dan sulit menyentuh mereka yang berada di posisi puncak kekuasaan dari sistem praktik korupsi. 
Lihat, tulisan Amzulian Rifa`I dalam Suryanto, ed., Korupsi, Hukum & Moralitas Agama, 
Mewacanakan Fikih Anti Korupsi,  (Yogyakarta : Gama Media, 2006) hlm 6.  

 
4 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, cet. ke-II 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6 
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telah melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk panitia-

panitia atau lembaga-lembaga pemberantas korupsi.  

Pada masa orde lama dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara atau 

PARAN yang akhirnya bubar, berlanjut kepada pembentukan lembaga baru 

yang dikenal dengan operasi Budhi sama halnya dengan PARAN lembaga ini 

bubar dan digantikan dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi 

atau KONTRAR. Berakhirnya orde lama berakhir pula KONTRAR. 

Memasuki orde baru pemerintah juga membentuk lembaga yang menangani 

korupsi yaitu Tim Pemberantas Korupsi (TPK). Tetapi, TPK ini mulai 

dipertanyakan dan berujung pada sentralisasi kebijakan oleh Suharto. Pada era 

reformasi terbentuk badan-badan seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat 

Negara (KPKPN), lembaga Ombudsman, Tim Gabungan Pemberantas Tindak 

Pidana Korupsi. Namun badan-badan tersebut berakhir ketika terbentuknya 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kelahiran KPK (Komisi Permberantasan Korupsi) berdasarkan pada 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi harapan baru dalam usaha 

pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 

merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam 

melaksanakan tugas, wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.5

Dalam melaksanakan kinerjanya KPK mempunyai tugas, wewenang dan 

kewajiban. Koordinasi dan supervise tentang penanganan kasus-kasus tindak 

pidana korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian semakin ditingkatkan. 

                                                 
5 Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, cet. ke-I (Bandung : Fokus Media, 2005), hlm. 42. 
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Begitupun upaya KPK dalam memperbaiki sistem birokrasi di instansi-

instansi yang ada. Upaya pencegahan dan penindakan juga terus dilakukan 

KPK.6

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi pedoman KPK untuk 

melakukan kinerja dalam melakukan pengusutan kasus korupsi. Kewenangan 

ini menjadi mutlak harus dilakukan oleh KPK karena harapan masyarakat 

Indonesia tentang pemerintahan yang bersih begitu besar. Pembentukan KPK 

sangat diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN). Namun seiring bertambahnya waktu, kinerja 

yang dihasilkan KPK banyak mengalami gejolak baik internal atau eksternal 

lembaga ini. 

Mulai dari kritik dari elemen masyarakat tentang adanya indikasi tebang 

pilih dalam menangani perkara. Sederet judicial review undang-undang nomor 

30 tahun 2002 tentang KPK dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Adanya kriminalisasi dan mencuatnya 

tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh KPK menjadi sedikit menghambat 

kinerja KPK. Puncaknya adalah penangkapan dua orang pimpinan KPK yaitu 

Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah. Perdebatan tentang wewenang 

antara KPK dan Polri menjadi topik utama dalam setiap diskusi, hal ini yang 

membuat penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang tugas, 

wewenang dan tanggungjawab  KPK dari sisi lain yaitu hukum Islam. 

 

                                                 
6 Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor, cet ke-I (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), 

hlm. 24. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka masalahnya adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap wewenang KPK dalam Undang-undang No 30 Tahun 2002? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, 

tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam 

tentang wewenang KPK dalam UU No 30 Tahun 2002. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, 

khususnya yang menyangkut wewenang KPK dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha 

pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam upaya penegakan 

hukum yang lebih mendekati keadilan. 

 

D. Telaah pustaka 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus 

seputar korupsi telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, 

tetapi pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap wewenang KPK 

masih sedikit menjadi bahan perbincangan. 
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Sementara itu dari telaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan 

sejumlah karya tulis yang meneliti tentang korupsi dan tugas, wewenang dan 

kewajiban KPK antara lain sebagai berikut: 

Buku KPK Memburu Koruptor7 karya Deni Setyawati, menjelaskan 

tentang pengertian korupsi, awal berdirinya KPK, jenis-jenis korupsi, sebab-

sebab korupsi, dan motivasi korupsi. Dalam buku ini juga dibahas mengenai 

pemberantasan korupsi dari masa kemasa. Selain itu buku ini juga membahas 

tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). 

Buku Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi)8 yang disusun Ermansjah Djaja, menjelaskan persoalan tindak 

pidana korupsi dan kajian yuridis normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto 

UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002.  . 

Di samping buku yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terkait 

dengan undang-undang korupsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang 

terkait dengan penelitian ini, diantaranya: 

Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 

1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi9 karya Nurul Khoiriyah 

                                                 
7 Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), 

hlm. 24 
 
8 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi), cet. ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 
 
9 Nurul Khoiriyah Darmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang N0 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 
2000). 
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Darmawati, membahas pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang No 

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  

Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana 

Korporasi Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Studi Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi)10 karya Abd. Mannan, membahas tentang pandangan 

hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana yang berlaku dalam 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Secara teoretis, dalam struktur pengambilan hukum Islam adalah al-

Qur'an dan merupakan sumber hukum pertama yang harus dijadikan pedoman 

dalam membahas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat Islam. 

Setiap pernyataan yang muncul dari al-Qur'an oleh kalangan muslim dipahami 

secara decisive (sudah diputuskan dengan pasti) dan tidak lagi meragukan.11 

Apabila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di 

dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dimaksud atau hanya 

                                                 
10 Abd. Mannan, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana 

Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), 
(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000). 

 
11 Abdul Wahab Khalaf, alih bahasa, Masdar Helmy, Ilmu Ushulul Fiqh, cet. ke-1 (Gema 

Risalah Press), hlm, 40.   
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disinggung secara samar-samar,  maka pencarian  hukumnya melalui ijtihād 

atau ra'yi. 

Metode ijtihād dirumuskan untuk mengembangkan -meminjam 

ungkapan Yudian Wahyudi - nilai-nilai yang terbatas menuju nilai-nilai yang 

tak terbatas, dalam hal ini maqāsid syāriah dijadikan sebagai metode untuk 

menganalisa persoalan yang terkait dengan wewenang KPK. 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, menentukan hukum berdasarkan 

Maqāsid Syāriah menjadi relevan. Sebagai doktrin maqās id syāriah 

bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat 

manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas 

yang berbeda tapi saling melengkapi: al-darūrriyah, al-h ajiyyat dan al-

tahsiniyyah.12

Darūriyyah (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang 

harus ada, yang ketiadaanya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara 

total.13 Maqās id Syāriah (tujuan-tujuan skunder) didefinisikan sebagai sesuatu 

yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-

kepentingan yang termasuk kedalam kategori darūriyyah14. Maqās id 

tahsiniyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai sesuatu yang 

kehadiranya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan memperindah 

                                                 
12 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan 

Amerika, cet. ke-III (Yogyakarta: Nawesea, 2006), hlm. 45. 
 
13 Ibid. 
 
14 Ibid.,46 
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(sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyah) proses perwujudan 

kepentingan darūriyyah dan hajiyyat.15

Tujuan puncak yang hendak dicapai di dalam setiap hukum Islam ialah 

mas lahah (kemaslahatan). Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh 

Islam melalui al-Qur’ān maupun as-Sunnah melainkan di situ terkandung 

maslahat yang hakiki.16 Pembentukan hukum dengan cara mas lahah al-

mursalah  semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti 

untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi 

manusia.17 Mas lahah al-Mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat 

dalil-dalil yang menyatakan benar atau salah. 

 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan 

judul yang dibahas.18

b. Sifat Penelitian 

                                                 
15 Ibid. 
 
16 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh alih bahasa (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 

548. 
 
17 Kamal Muchtar, dkk., Ushul Fiqh, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Bina Bakti Wakaf, 1995), 

hlm. 143. 
 
18 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), hlm. 7. 
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Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

analitik19 yaitu memaparkan secara sistematis tentang wewenang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002, kemudian menganalisisnya dengan teori. 

c. Pendekatan Penelitan 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, 

yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks 

al-Qur'an dan as-Sunah serta Undang-undang yang terkait. 

d. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap 

bahan-bahan pustaka yang berkaitaan dengan permasalahan yang 

dimaksud. Sumber data diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sumber primer: al-Qur’an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang KPK.  

b. Sumber sekunder; Buku-buku yang ada kaitannya dengan Wewenang 

Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya: buku Memberantas 

Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian 

Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 

Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002 oleh Ermansjah Djaja, 

buku KPK Pemburu Koruptor oleh Deni Setyawati. Selain itu majalah, 

                                                 
19 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala 
dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan 
memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59. 
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koran dan media lain yang menyinggung tentang masalah Wewenang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

c. Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar Indonesia serta 

majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan dengan judul 

skripsi yang akan dibahas. 

e. Analisis Data 

 Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif20, 

yaitu memperhatikaan dan mencermati data dengan menggunakan metode 

induktif21 dan deduktif22 untuk mendapatkan kesimpulan mengenai 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab pertama adalah pendahuluan 

yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, penyusun akan memaparkan tentang prinsip 

penyelenggaraan negara meliputi dasar normatif penyelenggaraan negara, asas 

                                                 
20 Penelitian dengan pendekatan kualitatif  lebih menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, Metode 
Penelitian, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5. 

 
21 Induktif adalah adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 
 
22 Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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penyelenggara negara, etika penyelenggara negara, enyelenggaraan negara 

dalam Islam. 

Bab ketiga berisi tentang wewenang KPK dalam Undang-undang No. 

30 Tahun 2002. 

Bab keempat  berisi tentang analisis wewenang Komisi pemberantasan 

korupsi (KPK). 

Bab kelima berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya dan juga saran-saran. 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan 

yaitu bahwa Wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

merupakan kategori mas lahah mursalah yaitu bahwa kemaslahatan tersebut 

sebagai sebuah kemaslahatan yang umum, bukan untuk pribadi semata. 

Adanya wewenang (hajjiyah) yang diberikan pada KPK adalah untuk 

mencapai kepentingan yang termasuk dalam tugas-tugas (darūriyyah ) KPK.  

B. Saran 

1. Perlunya dibuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai 

KPK khusunya kewenanganya dalam menangani perkara korupsi Hal ini 

dilakuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara KPK, kepolisian 

dan kejaksaan. 

2. Perlu peningkatan koordinasi terkait antara pihak kepolisian, kejaksaan, 

serta masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi. 

 68
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Lampiran I 
HALAMAN TERJEMAHAN 

 
 

BAB II 
 

Halaman Foot Note Terjemahan 
19 5 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 
Maha Melihat. 
59.  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 

21 9 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat. 

29 12 Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar 
berita bohong, banyak memakan yang haram jika 
mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk 
meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika 
kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan 
memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika 
kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah 
(perkara itu) diantara mereka dengan adil, 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 

25 15 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

 I



demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 

27 18 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2002 

TENTANG  

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang   : 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh 
karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara 
profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan 
keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan 
nasional;  

b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi 
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana 
korupsi; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

 

 

  



Mengingat   :  

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

  

  

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI. 

  

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 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.  

  

Pasal 2 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 3  

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

  

Pasal 4 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan 
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

  

Pasal 5  

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi 
Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : 

a. kepastian hukum; 

b. keterbukaan; 

c. akuntabilitas; 

d. kepentingan umum; dan 

e. proporsionalitas. 

  



BAB  II  

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN   

  

Pasal 6 

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi;  

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi;  

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 
tindak pidana korupsi; 

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 
dan 

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
negara. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : 

a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi; 

b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 
tindak pidana korupsi; 

c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 

 d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan 
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 
pidana korupsi; dan 

e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korupsi. 

  

Pasal 8   

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau 
penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan 
wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak 
pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan 
pelayanan publik. 



(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga 
mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian 
atau kejaksaan. 

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib 
menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat 
bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal 
diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan 
sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau 
kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 9 

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi dengan alasan: 

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 
ditindaklanjuti; 

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut 
atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi 
pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 

e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur 
tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau 

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau 
kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 
secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

  

Pasal 10 

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik 
atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi 
yang sedang ditangani. 

  



Pasal 11  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi 
yang : 

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan 
orang lain yang ada kaitannya dengan  tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara 
negara;  

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 12 

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : 

a.  melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;  

b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 

c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan 
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 
yang sedang diperiksa; 

d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan 
lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari 
korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang 
terkait; 

 e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka 
untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

 f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait; 

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, 
transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau 
pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang 
dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang 
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya 
dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak 
hukum negara lain untuk melakukan pencarian, 
penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; 

i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait 
untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 



dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang 
sedang ditangani. 

  

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 
melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :  

a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta 
kekayaan penyelenggara negara; 

b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 

c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap 
jenjang pendidikan;  

 d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 

e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; 

f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

  

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi 
di semua lembaga negara dan pemerintah; 

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan 
pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil 
pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi 
korupsi; 

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa 
Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai 
usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 

  

Pasal 15 

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : 

a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;  



1. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan 
atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang 
berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang 
ditanganinya; 

2. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada 
Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. menegakkan sumpah jabatan;  

e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya 
berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.   

  

BAB III 

TATA CARA PELAPORAN DAN  

PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI 

Pasal 16 

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut : 

a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir 
sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan 
gratifikasi. 

b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-
kurangnya memuat : 

1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 

2. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; 

3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;  

4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan 

5. nilai gratifikasi yang diterima. 

Pasal 17 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima 
wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai 
pertimbangan. 

(2) Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 
memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan 
berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. 



(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

(4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan 
status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau 
menjadi milik negara. 

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan 
status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja   
terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada 
Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

Pasal 18 

 Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi 
yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam setahun dalam Berita Negara. 

  

BAB IV 

TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,  

DAN SUSUNAN ORGANISASI  

  

Pasal 19 

  (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara 
Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh 
wilayah negara Republik Indonesia. 

  (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di 
daerah provinsi. 

  

Pasal 20 

 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada 
publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan 
laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

 (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan cara : 



a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban 
keuangan sesuai dengan program kerjanya; 

b. menerbitkan laporan tahunan; dan 

c. membuka akses informasi. 

  

Pasal 21 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 terdiri atas : 

a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 
(lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;  

b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan  

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana 
tugas. 

 (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut : 

a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; 
dan 

b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 
(empat) orang, masing-masing merangkap Anggota. 

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.  

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut 
umum. 

(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif. 

(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab 
tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 22 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim 
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf 
b yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan. 

2. Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 



(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan 
melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota berdasarkan 
keinginan dan masukan dari masyarakat. 

(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk 
mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh 
panitia seleksi pemilihan. 

(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi 
pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) 

orang anggota. 

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk. 

  

Pasal 23 

 Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan 
sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 24 

1. Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya 
diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara 
Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut 

dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

  

Pasal 25 

  (1) Komisi Pemberantasan Korupsi: 

1. menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai 
pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan 
Korupsi;  



2. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala 
Sekretariat, Kepala Subbidang, dan  pegawai yang bertugas 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi;  

3. menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi. 

 (2) Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan 
Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 26 

(1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 

2. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas: 

a. Bidang Pencegahan; 

b. Bidang Penindakan;  

c. Bidang Informasi dan Data; dan 

d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. 

 (3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a membawahkan :  

a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

b. Subbidang Gratifikasi; 

c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan 

d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan. 

  (4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b membawahkan : 

a. Subbidang Penyelidikan; 

b. Subbidang Penyidikan; dan 

c. Subbidang Penuntutan. 

(5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c membawahkan: 

 a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data; 

1. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan 
Instansi; 



2. Subbidang Monitor. 

(6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf d membawahkan: 

a. Subbidang Pengawasan Internal; 

1. Subbidang Pengaduan Masyarakat.  

(7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang 
Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan 
Tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya. 

1. Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing 
Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 27 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi 
Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. 

(2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. 

(3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal 
bertanggungjawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

(4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 28 

 Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama 
dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan 
organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

  

BAB V 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

  

Pasal 29 



 Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. warga negara Republik Indonesia; 

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. sehat jasmani dan rohani; 

4. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki 
keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) 
tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau 
perbankan; 

5. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan 
setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses 
pemilihan; 

6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

7. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki 
reputasi yang baik; 

8. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;  

9. melepaskan jabatan struktural  dan atau jabatan lainnya selama 
menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;  

10. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi 
Pemberantasan Korupsi; dan  

11. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

  

Pasal 30 

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon 
anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. 

(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia 
seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini. 

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.  

(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.  

(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari 
kerja secara terus menerus. 



(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk 
mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4). 

(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan 
kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal diumumkan. 

1. Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan 
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. 

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden 
Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (8) sebanyak 2  (dua) kali jumlah jabatan 
yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

 (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan 
menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden 
Republik Indonesia. 

 (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan 
menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya 
dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua. 

 (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik 
Indonesia selaku Kepala Negara. 

 (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 31 

 Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara 
transparan. 

Pasal 32 

 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau 
diberhentikan karena: 

1. meninggal dunia; 

2. berakhir masa jabatannya; 



3. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana 
kejahatan; 

4. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih 
dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;  

5. mengundurkan diri; atau 

6. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini. 

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 
tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari 
jabatannya. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.  

  

Pasal 33 

1. Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon 
anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

2. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon 
anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, 
dan Pasal 31. 

  

Pasal 34 

 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan 
selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 
sekali masa jabatan. 

Pasal 35 

1. Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji 
menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. 

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut : 

 “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, 
tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada 
siapapun juga”. 

 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan 



menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 
suatu janji atau pemberian”. 

 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan 
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 
dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. 

 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan  tugas  dan  wewenang  saya  ini  dengan  
sungguh- 

 sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-
bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan 
tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-
baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak 
atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur 
tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan 
tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang 
kepada saya”. 

  

Pasal 36 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: 

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan 
tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara 
tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan 
Korupsi dengan alasan apa pun; 

2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya 
mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan 
anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; 

3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ 
yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi 
lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan 
tersebut. 

Pasal 37 

 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga 
untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

BAB VI 

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN  



Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 38 

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga 
bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

  

Pasal 39 

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi 
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-Undang ini. 

2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan 
bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara 
dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 40 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan 
surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam 
perkara tindak pidana korupsi. 

  

Pasal 41 

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama 
dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 
korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 



berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh 
Pemerintah Republik Indonesia. 

Pasal 42 

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan 
mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang 
tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. 

Bagian Kedua 

Penyelidikan 

Pasal 43 

(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. 

Pasal 44 

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti 
permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, 
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, 
penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.  

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah 
ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan 
tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik 
atau optik.  

3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan 
bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan 
penyelidikan.  

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa 
perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi 
melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan 
perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. 

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau 
kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau 
kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan 
perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

  



Bagian Ketiga 

Penyidikan 

Pasal 45 

1. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi.  

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. 

  

Pasal 46 

(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan 
tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka 
pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. 

2. Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. 

Pasal 47 

1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang 
cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua 
Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.  

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku 
berdasarkan Undang-Undang ini.  

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat 
berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-
kurangnya memuat: 

1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain 
yang disita; 

2. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun 
dilakukan penyitaan; 

3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang 
atau benda berharga lain tersebut;  

4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan 
penyitaan; dan 

5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang 
menguasai barang tersebut. 

  



(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. 

  

Pasal 48 

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi 
wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh 
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta 
benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang 
diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh tersangka. 

  

Pasal 49 

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita 
acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. 

  

Pasal 50 

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, 
sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh 
kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib 
memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
dimulainya penyidikan. 

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi 
secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai 
melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan 
penyidikan. 

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh 
kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau 
kejaksaan tersebut segera dihentikan.  

Bagian Keempat 

Penuntutan  

Pasal 51  

(1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi.  



(2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.  

(3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa 
Penuntut Umum. 

Pasal 52 

(1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari 
penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan 
berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua 
Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus. 

  

BAB VII 

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

Pasal 53 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus 
tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 54 

(1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan 
Peradilan Umum. 

(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh 
wilayah negara Republik Indonesia. 

(3) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap 
dengan Keputusan Presiden. 

  

Pasal 55 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 ayat (2) juga berwenang memeriksa dan memutus tindak 
pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik 
Indonesia oleh warga negara Indonesia. 

  



Pasal 56 

(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim 
Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc. 

(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 

(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul 
Ketua Mahkamah Agung. 

(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan 
pengumuman kepada masyarakat. 

  

Pasal 57 

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.  berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun;  

b. berpengalaman  mengadili  tindak pidana korupsi; 

c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama 
menjalankan tugasnya; dan 

d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. 

(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. warga negara Republik Indonesia; 

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. sehat jasmani dan rohani; 

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum; 

e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada 
proses pemilihan; 

f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan 
memiliki reputasi yang baik; 

h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan 



1. melepaskan jabatan struktural  dan atau jabatan lainnya 
selama menjadi hakim ad hoc. 

  

Pasal 58 

(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang 
terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 

  

Pasal 59 

(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut 
diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima 
oleh Pengadilan Tinggi. 

2. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang 
terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang 
bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku 
bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi. 

  

Pasal 60 

1. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi 
dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut 
diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas 
perkara diterima oleh Mahkamah Agung. 

2. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang 
terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim 
ad hoc. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah 
Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. warga negara Republik Indonesia; 

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 



3. sehat jasmani dan rohani; 

2. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum; 

3. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada 
proses pemilihan; 

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

5. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan 
memiliki reputasi yang baik; 

6. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan 

7. melepaskan jabatan struktural  dan atau jabatan lainnya 
selama menjadi hakim ad hoc. 

  

Pasal 61 

1. Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan 
sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik 
Indonesia. 

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 
sebagai berikut : 

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, 
tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun 
kepada siapapun juga”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga 
suatu janji atau pemberian”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan 
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 
dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif   
dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung 
tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi 
seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan 
hukum dan keadilan”. 

Pasal 62 



Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan 
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

BAB VIII 

REHABILITASI DAN KOMPENSASI 

Pasal 63 

1. Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-
Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang 
bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi 
dan/atau kompensasi. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan 
gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan 
praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak 
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 

(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara 
pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus 
dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 64 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi 
Pemberantasan Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara.  

  

BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 65 



Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

  

Pasal 66 

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
: 

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan 
tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak 
pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi 
tanpa alasan yang sah; 

2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya 
mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam 
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan 
pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
bersangkutan; 

3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ 
yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau 
kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. 

Pasal 67 

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana 
korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) 
dari ancaman pidana pokok. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat 
terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

  

Pasal 69 

1. Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka 
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian 
Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 



(2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan 
Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan 
Undang-Undang ini.  

  

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 70 

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan 
wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang 
ini diundangkan. 

  

Pasal 71 

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 3874)   sebagaimana   telah   diubah   
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan 
tidak berlaku; 

2. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 
ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku. 

  

  

Pasal 72 

  

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

  

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Desember 2002 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                                                                                     ttd.   

                 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Desember 2002 

SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

                ttd. 

  BAMBANG KESOWO 

  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Peraturan 

Perundang-undangan II, 

               Ttd. 

     Edy Sudibyo 



 
PENJELASAN  

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2002 

TENTANG 

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

  

I. UMUM 

Tindak pidana korupsi di Indonesia 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. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali 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. 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 tindak pidana korupsi, yang  pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, 

efektif, profesional serta berkesinambungan. 

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan 

kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut 

tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 



2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki 

kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan 

pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-

undang.  

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut 

di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh 

berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi 

tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. 

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang : 

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya 

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 

penyelenggara negara;  

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau  

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi: 

1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang 

telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat 

dilaksanakan secara efisien dan efektif; 

2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 

3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan 

korupsi (trigger mechanism); 

4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau  institusi yang telah ada, dan dalam 

keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. 

 Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh 

ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain: 

1)       ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  

tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang 

asas pembuktian terbalik; 

2)       ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada 

hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara; 



3)       ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan 

menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; 

4)       ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau 

pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan 

5)       ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi. 

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah 

sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut 

dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini.  

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang 

semuanya adalah pejabat negara.  Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur 

masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi 

Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan 

masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan  (fit 

and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang 

kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. 

Di samping itu untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi 

Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang 

kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi 

Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap 

dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara 

sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diawasi oleh 

masyarakat luas.  

Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat  dalam  

pemberantasan  tindak  pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh 

sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang-

Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan 

jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat 

membentuk perwakilan di daerah provinsi. 



Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara 

tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang 

ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan 

umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus 

perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim 

Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan 

baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 

2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada 

tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas. 

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai 

ketentuan  rehabilitasi  dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan  

Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-Undang ini atau 

hukum yang berlaku.  

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

  

Pasal 2 

 Cukup jelas 

  

Pasal 3 

 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang 

dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota 

Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait 

dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan 

apapun.  

  

Pasal 4 

 Cukup jelas 

 Pasal 5 

 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : 



a.       “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b.       “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif  tentang kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 

c.       “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d.       “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan 

cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 

e.       “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, 

wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 6 

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara 

Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. 

  

Pasal 7  

 Cukup jelas 

 Pasal 8 

 Ayat (1)  

 Cukup jelas 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas  

 Ayat (3) 

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, 
sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka 
tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau 
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan 
Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula 
penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i. 

 Ayat (4) 

 Cukup jelas  

Pasal 9 



 Cukup jelas  

Pasal 10 

 Cukup jelas 

Pasal 11 

 Huruf a  

 Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

 Huruf b 

 Cukup jelas 

Huruf c 

 Cukup jelas 

Pasal 12 

 Huruf a 

 Cukup jelas 

 Huruf b 

 Cukup jelas 

 Huruf c 

  Cukup jelas 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 Huruf f 

  Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau 

korporasi. 

 Huruf g 

 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat 

bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari 

kerugian negara yang lebih besar. 

 Huruf h 

  Cukup jelas 

 Huruf i  

  Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan   

Korupsi  melakukan  penahanan   seseorang   yang  diduga melakukan tindak pidana 

korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah 

Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan. 

Pasal 13 



 Cukup jelas 

Pasal 14 

 Cukup jelas 

Pasal 15  

 Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga 
pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian 
identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. 

 Huruf b 

  Cukup jelas 

 Huruf c 

  Cukup jelas 

 Huruf d 

  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

Pasal 16 

 Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status 

gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 17 

 Cukup jelas 

Pasal 18 

 Cukup jelas 

Pasal 19 

 Cukup jelas 

Pasal 20 



 Cukup jelas 

Pasal 21 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

 Ayat (5) 

  Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan 

keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  

 Ayat (6) 

  Cukup jelas 

Pasal 22 

 Cukup jelas 

Pasal 23 

 Cukup jelas 

Pasal 24 

 Cukup jelas 

Pasal 25 

 Cukup jelas 

Pasal 26 

 Cukup jelas 

Pasal 27 

 Cukup jelas 

Pasal 28 

 Cukup jelas 

Pasal 29 

 Huruf a 

  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Cukup jelas 

 Huruf c 

  Cukup jelas 

 Huruf d 



  Cukup jelas 

 Huruf e 

  Cukup jelas 

 Huruf f 

  Cukup jelas 

 Huruf g 

  Cukup jelas 

 Huruf h 

  Cukup jelas 

 Huruf i 

Yang dimaksud dengan “jabatan lainnya” misalnya komisaris atau direksi, baik pada 

Badan Usaha Milik Negara atau swasta. 

 Huruf j 

Yang dimaksud dengan “profesinya”, misalnya advokat, akuntan publik, atau dokter. 

 Huruf k 

  Cukup jelas 

Pasal 30 

 Cukup jelas 

Pasal 31 

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat dapat mengikuti proses dan 

mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. 

  

Pasal 32 

 Cukup jelas 

Pasal 33 

 Cukup jelas 

Pasal 34 

 Cukup jelas 



Pasal 35 

 Cukup jelas 

Pasal 36 

 Cukup jelas 

Pasal 37 

 Cukup jelas 

Pasal 38 

 Ayat (1) 

  Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 39 

 Cukup jelas 

Pasal 40 

 Cukup jelas 

Pasal 41 

 Yang dimaksud “lembaga penegak hukum negara lain”, termasuk kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, dan badan-badan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindak 

pidana korupsi. 

  

Pasal 42 

 Cukup jelas 

Pasal 43 

 Cukup jelas 

Pasal 44 

 Cukup jelas 

Pasal 45 

 Cukup jelas 

Pasal 46 

 Ayat (1) 



  Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi 

tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Pasal 47 

 Cukup jelas 

Pasal 48 

 Cukup jelas 

Pasal 49 

 Cukup jelas 

Pasal 50 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas  

 Ayat (2) 

  Cukup jelas  

 Ayat (3) 

  Cukup jelas  

 Ayat (4) 

  Yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersamaan” adalah dihitung berdasarkan hari 

dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan. 

  

Pasal 51 

 Cukup jelas  

Pasal 52 

 Cukup jelas 

Pasal 53 

 Cukup jelas 

Pasal 54 

 Cukup jelas 

Pasal 55 

 Cukup jelas 

Pasal 56 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

 Ayat (3) 



  Cukup jelas  

 Ayat (4) 

  Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan yang 

akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi hakim Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif.  Pengumuman dapat 

dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna mendapat masukan dan 

tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.  

Pasal 57 

 Cukup jelas  

Pasal 58 
 Cukup jelas 

Pasal 59 

 Cukup jelas 

Pasal 60 

 Cukup jelas 

Pasal 61 

 Cukup jelas 

Pasal 62 

 Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah  sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan 

untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. 

  

Pasal 63 

 Cukup jelas 

Pasal 64 

 Yang dimaksud dengan “biaya” termasuk juga biaya untuk pembayaran rehabilitasi dan 

kompensasi. 

  

Pasal 65 

 Cukup jelas 

Pasal 66 

 Cukup jelas 

Pasal 67 

 Cukup jelas 

Pasal 68 

 Cukup jelas 

Pasal 69 

 Cukup jelas 

Pasal 70 

 Cukup jelas 



Pasal 71 

 Cukup jelas 

Pasal 72 

 Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4250 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI 
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 Presiden Republik Indonesia 

  

Menimbang:   a.  bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan 
yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara 
untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 

  

b.   bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang 
mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara 
sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu 
diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara; 

  

c.   bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya 
dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga 
antara Penyelenggaraan Negara dan pihak  lain yang 
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dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara serta membahayakan 
eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum 
untuk pencegahannya;  

  

d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

  

Mengingat:    1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945; 

  

2.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

  

 

   

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG 
PENYELENGGARAAN     NEGARA YANG BERSIH 
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN 
NEPOTISME. 
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BAB  1 

 KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang 
menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari 
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. 

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana 
korupsi. 

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum 
antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan 
pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. 

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara 
melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau 
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang 
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk 
mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas 
untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan 
Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 
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BAB  II 

 PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal  2 

Penyelenggara Negara meliputi: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 
3. Menteri; 
4. Gubernur; 
5. Hakim; 
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

   

BAB   III 

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA 

Pasal  3 

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 

1. Asas Kepastian Hukum;  
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;  
3. Asas Kepentingan Umum;  
4. Asas Keterbukaan;  
5. Asas Proporsionalitas;  
6. Asas Profesionalitas; dan  
7. Asas Akuntabilitas.  
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BAB  IV 

 HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal  4 

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk: 

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaku; 

2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari 
atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat; 

3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggungjawab 
sesuai dengan wewenangnya; dan 

4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal  5 

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:  

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum 
memangku jabatannya; 

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama,  dan setelah menjabat; 
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat; 
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, tas, dan 

golongan; 
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak 

melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan 
imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta 
dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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Pasal  6 

Hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

   

BAB  V 

HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal  7 

(1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati 
norma-norma Kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945. 

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB  VI 

 PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal  8 

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan 
hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang bersih. 

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan 
dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan 
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

   

Pasal  9 
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 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diwujudkan dalam bentuk: 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang 
penyelenggaraan negara; 

b.  hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 
Penyelenggara Negara; 

c.  hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab 
terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan 

d.  hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 

1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 
dan c; 

2).  Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

(2)    Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 (3)   Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB  VII 

 KOMISI PEMERIKSA 

Pasal  10 

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk 
Komisi Pemeriksa. 
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Pasal  11 

Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan 
lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden 
selaku Kepala Negara. 

  

Pasal  12 

 (1)     Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. 

(2)      Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 
91), Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerjasama dengan 
lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

  

Pasal  13 

 (1)    Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan 
masyarakat. 

(2)     Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Pasal  14 

 (1)    Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 seorang calon Anggota serendah-
rendahnya berumur 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 
berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun. 

(2)    Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal: 

a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
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c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)   Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) 
tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali 
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(4)   Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta 
pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

  

Pasal  15 

(1)   Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdirid dari seorang Ketua 
merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang 
Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi. 

(2)   Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para 
Anggota berdasarkan musyawarah mufakat. 

(3)   Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas; 

a.    Sub Komisi Eksekutif; 

b.    Sub Komisi Legislatif; 

c.    Sub Komisi Yudikatif; dan 

d.    Sub Komisi Badan Usaha Milik Negera/Badan Usaha Milik 
Daerah. 

(4)   Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegial. 

(5)   Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh 
Sekretariat Jenderal. 

(6)   Komisi Pemeriksa berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. 
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(7)   Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi Seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia. 

(8)   Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

  

Pasal  16 

   

(1)   Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 
Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah atau janji, sesuai dengan 
agamanya, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, 
jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, 
dan golongan dari Penyelenggara Negara yang saya periksa dan akan 
melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta 
bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
masyarakat, bangsa dan negara”. 

“Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji 
atau pemberian”. 

“Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan 
dan  mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lain 
yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”. 

(2)   Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan di 
hadapan Presiden. 
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Pasal  17 

  

(1)   Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara. 

(2)   Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) adalah: 

a.    melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

b.    meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya 
korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara; 

c.    melakukan Penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta 
kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya 
korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara 
yang bersangkutan; 

d.    Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi 
untuk Penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga 
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta 
dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan 
Penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang 
bersangkutan; 

e.    Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian 
atau Seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang 
diduga diperoleh dari Korupsi, kolusi, atau nepotisme selama 
menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat 
yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)   Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang 
bersangkutan menjabat. 
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(4)   Ketentuan mengenai  tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara 
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

   

Pasal  18 

(1)    hasil pemeriksanaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

(2)    Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang 
dilakukan oleh Sub Komisi Yudikatif, juga disampaikan kepada 
Mahkamah Agung. 

(3)    Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka 
hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, untuk ditindak lanjuti. 

  

   

Pasal  19 

 (1)    Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang 
Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(2)    Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB  VIII 

 SANKSI 

Pasal  20 

  

(1)      Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2)              Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan 
sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

Pasal  21 

 Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang 
melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

  

Pasal  22 

  

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang 
melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 
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BAB  IX 

 KETENTUAN PERALIHAN 

  

Pasal  23 

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini 
mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan 
terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. 

BAB  X 

 KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal  24 

Undang-undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik  
Indonesia. 

  Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 19 Mei 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Mei 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 
 PROF. DR. H. MULADI, S.H. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA 
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME 

  

  

I.                   UMUM 

1.    Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam 
mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas 
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan 
dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para 
Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan. 

  

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara 
Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara 
optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya 
pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada 
Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. Di samping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya 
berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang 
efektif terhadap penyelenggaraan negara. 

  

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab 
tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun 
juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya 
praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan 
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kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 

  

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak 
hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-
Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara 
dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, 
sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi 
negara. 

  

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan 
nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, 
persepsi, dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan 
masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus 
sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki 
terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan 
tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa 
tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana 
diamanatkan oleh Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

  

2.    Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan 
langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum 
terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang 
khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan 
pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya  
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3.    Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang ini adalah para 
Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada 
Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga 
Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara 
dan atau Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam 
kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4.     Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Undang-
undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan 
negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas 
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan 
asas akuntabilitas.  

5.    Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-
undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam 
rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Dengan hak dan 
kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih 
bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap 
penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu 
hukum yang berlaku.  

6.    Agar Undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif 
maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan 
berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat 
negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk 
meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga, 
dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap 
memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi 
manusia. Sususnan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas 
unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi 
atau kemandirian dari lembaga ini.  
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7.    Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para Penyelenggara 
Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta 
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang  
sanksi dalam Undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara 
Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya 
preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas 
ditaatinya ketentuan tentang asas-asas  umum 
penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban Penyelenggara 
Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan 
memperkuat norma Kelembagaan, moralitas individu, dan 
sosial. 

 

II.    PASAL DEMI PASAL 

  

Pasal 1 

 Cukup jelas 

  

Pasal  2 

 Cukup jelas 

  

Angka 3 

  Cukup jelas 

  

 Angka 4 

Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah wakil Pemerintah 
Pusat di daerah. 
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 Angka 5 

Yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi 
Hakim di semua tingkatan Peradilan. 

  

Angka 6 

 Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam 
ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan 
Bupati/Walikotamadya. 

  

Angka 7 

 Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi 
strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam 
melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 

1.    Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada 
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Daerah; 

2.    Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional; 

3.    Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 

4.    Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di 
lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

5.    Jaksa; 

6.    Penyidik; 
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7.    Panitera Pengadilan; dan  

8.    Pemimpin dan bendaharawan proyek. 

 Pasal  3 

  

Angka 1 

 Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah  asas 
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan, dan  keadilan dalam setiap 
kebijakan Penyelenggara Negara 

 Angka 2 

 Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” 
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, 
dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 
negara. 

 Angka 3 

 Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang 
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif dan selektif. 

 Angka 4 

 Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 
negara. 

  

Angka 5 
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 Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas 
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Penyelenggara Negara. 

  

Angka 6 

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang 
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

Angka 7 

 Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat atau rakyat sebagai  pemegang kedaulatan 
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

  

Pasal 4 

Pelaksanaan hak Penyelenggara Negara yang ditentukan dalam 
Pasal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 
28 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

  

Pasal  5 

 Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara 
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan 
dalam Undang-undang ini. 
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Angka 1 

 Cukup jelas 

 Angka 2 

 Apabila Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang-
halangi dalam pendataan kekayaannya, maka dikenakan sanksi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

Angka 3 

 Cukup jelas 

  

Angka 4 

 Apabila Penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh 
Komisi Pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan 
yang tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

Angka 5 

 Cukup jelas 

  

Angka 6 

 Cukup jelas 
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Angka 7 

 Cukup jelas 

  

Pasal  6 

 Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban Penyelenggara 
Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Dasar 1945” adalah hak dan kewajiban yang dilaksanakan 
dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 

  

Pasal  7 

 Cukup jelas 

  

Pasal  8 

 Ayat (1) 

 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, 
adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati 
norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam 
masyarakat. 

  

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 
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Pasal  9 

 Ayat (1) 

 Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka 2) merupakan suatu 
kewajiban bagi masyarakat yang oleh Undang-undang ini 
diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan di 
sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. 
Apabila oleh pihak yang berwenang dipanggil sebagai saksi 
pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan sengaja tidak hadir, maka 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

  

Ayat (2) 

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan negara, namun hak tersebut 
tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang memberikan batasan untuk 
masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiaannya, antara lain 
yang dijamin oleh Undang-undang tentang Pos dan Undang-
undang tentang Perbankan. 

  

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

  

Pasal  10 

 Cukup jelas 

  

Pasal  11 
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Yang dimaksud dengan “lembaga independen” dalam Pasal ini adalah 
lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, 
dan lembaga negara lainnya. 

  

Pasal  12 

 Cukup jelas 

  

Pasal  13 

 Cukup jelas 

 Pasal  14 

 Cukup jelas 

  

Pasal  15 

 Ayat (1) 

 Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa dalam ketentuan ini, 
harus berjumlah ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 
mengambil keputusan dengan suara terbanyak apabila tidak 
dapat dicapai pengambilan keputusan dengan musyawarah 

  

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

  

 Ayat (3) 
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 Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, anggota sub-sub komisi harus 
berintegrasi tinggi, memiliki keahlian, dan professional di 
bidangnya. 

 Dalam hal terdapat dugaan adanya Keterlibatan pihak lain 
seperti keluarga, kroni, dan atau pihak lain dalam praktek 
korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka bagi keluarga, kroni, dan 
atau pihak lain tersebut dikenakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

  

 Ayat (4) 

 Cukup jelas 

  

 Ayat (5) 

 Sekretariat Jenderal bertugas membantu di bidang pelayanan 
administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi 
Pemeriksa. 

  

 Ayat (6) 

 Cukup jelas 

  

 Ayat (7) 

 Cukup jelas 

  

 Ayat (8) 
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 Pembentukan Komisi Pemeriksa di daerah dimaksudkan untuk 
membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah Keanggotaan 
Komisi Pemeriksa di daerah perlu terlebih dahulu mendapatkan 
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

  

Pasal  16 

  

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

Ayat (2) 

 Ketentuan ayat (2) ini pada dasarnya berlaku pula bagi Komisi 
Pemeriksa di daerah 

  

Pasal  17 

 Cukup jelas 

  

Pasal  18 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas 

  

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 
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 Ayat (3) 

 Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau 
menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas  Komisi 
Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara 
Negara dan fungsi Kepolisian dan kejaksanaan. Fungsi 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum 
seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat 
pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah 
Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat 
evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang 
korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

 Yang dimaksud dengan “petunjuk” dalam Pasal ini adalah fakta-
fakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

 Yang maksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, 
dan Kepolisian. 

 Pasal  19 

 Cukup jelas 

  

Pasal 20 

 Cukup jelas 

  

Pasal  21 

 Cukup jelas 
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Pasal  22 

 Cukup jelas 

  

Pasal  23 

 Cukup jelas 

  

Pasal  24 

 Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3851 
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