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Salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia adalah 

bagaimana memberantas korupsi di Indonesia. Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN 

singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang 

menular disetiap aparat Negara dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat paling tinggi. 

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan 

pribadi dengan cara melawan hukum. Selain itu sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan 

efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum, menurut 

bank dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana diberbagai level golongan pegawai 

Negeri Sipil, Tentara, Polisi dan Politisi bahkan sudah melanda kelembagaan seperti Kepolisian, 

Kejaksaan, Peradilan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang seharusnya bertugas 

untuk memberantas korupsi. 

Peran Kejaksaan disini adalah sebagai Penuntut Umum khususnya dalam kasus tindak pidana 

korupsi. Pada dasarnya penyidikan termasuk pemeriksaan pendahuluan yang dimaksudkan untuk 

menyiapkan hasil intergasi secara tertulis dari tersangka dan pengumpulan bahan yang menjadi 

barang bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara serta perlengkapan pemeriksaan lainnya 

sebagai syarat untuk dapat menyerahkan perkara kepada pengadilan. Berdasarkan uraian-uraian 

yang telah dikemukakan di atas maka dapat terlihat bahwa peranan Kejaksaan dalam penegakan 

hukum khususnya mengenai hal-hal yang menyangkut masalah tindak pidana korupsi memang 

terasa cukup berat sehingga dapat diketahui apakah terjadi suatu kendala yang dihadapi penuntut 

umum dalam penyusunan surat dakwaan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh sebagian anggota dewan Daerah Kota Malang. Dan upaya apakah untuk 

mengatasi hal tersebut.  

Metode penelitian yaitu menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan 

pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode 

pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni melihat 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Serta analisis data menggunakan metode 

diskriptif analisis yaitu menggambarkan atau memeparkan kondisi kenyataan dilapangan dan 

selanjutnya dilakukan analisis untuk mencari penyelesaian menurut ketentuan yang berlaku 

sehingga diperoleh kejelasan yang kongkrit dan akhirnya mendapat suatu kesimpulan Dengan 

demikian dari hasil penyidikan tersusunlah suatu surat dakwaan yang merupakan dasar 

pemeriksaan di pengadilan sehingga memberikan corak dan warna dari putusan pengadilan. Oleh 

sebab itu penuntut umum dalam menyelesaikan surat dakwaan harus teliti dan cermat memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang 

Antara penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan merupakan 

hubungan yang sangat erat. Bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak 

lepas dari hasil penyidikan. Di dalam proses penyusunan surat dakwaan dan penuntutan 



sangatlah tergantung dari proses penyidikan, oleh karena yang dimaksud dengan tindakan 

penyidikan itu merupakan titik tolak dari keberhasilan dalam penyusunan surat dakwaan dan 

penuntutan. Hal tersebut bukan semata-mata mencampuri atau mengambil alih kewenangan 

penyidikan, yang berlangsung. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk mencegah kerena 

kurang lengkapnya berkas perkara dari penyidikan yang dibutuhkan oleh penuntut umum untuk 

di jadikan surat dakwaan. Ataupun untuk mencegah terjadinya bolak-baliknya berkas perkara 

dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya yang tidak jarang terjadi sampai berulang 

kali. Tetapi penuntut umum sudah berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dan terus berusaha untuk memperkecil kendala-kendala tersebut. 

Pengikutsertaan lembaga-lembaga yang mendukung proses jalannya hukum, seperti halnyan 

aparat penegak hukum Kepolisian, kejaksaan, Kehakiman maupun lembaga-lembaga yang 

menunjang lainnya harus menjadi pengawas tindakan korupsi di daerah. Sebab keberanian dari 

aparat hukum inilah tindak pidana korupsi akan dapat ditekan semaksimal mungkin. 

 

 

 

One the problem most serious faced by State Republic Of Indonesian is how to fight against 

corruption in Indonesian. In Indonesian corruption recognized with term of KKN abbreviation of 

corruption, nepotism and collutio. Corruption have become catching disease epidemic each every 

State government officer of lowest storey level to highest storey;level. Corruption simply can be 

interpreted as usage of public facility for the sake of person by contempting of court. Besides 

Indonesian crime system of judicature do not walk effective to fight corruption. So that 

perpetrator of corruption free from law lassoing, according to world bank that corruption in 

Indonesian happened everywhere various faction level public servant of Civil, Military, Police 

and Politician even have knock over institute like Police, Public attorney, Jurisdiction event 

Parliament ( DPRD) which ought to undertake to fight against corruption. 

 

Role of Public attorney here is as Publik Prosecutor specially in corruption doing an injustice 

case. Basically investigation of including preliminary investigation meant to prepare result of 

intergasi in writing from and gathering of materials becoming evidence goods in a network law 

suit and also supply of other inspection as condition to be able to deliver case to justice. Pursuant 

to descriptions which have been told above hence earning seen that role of Public attorney in 

straightening of law specially regarding things the concerning problem of corruption doing an 

injustice it is true felt enough heavily so that can know by do happened a constraint faced by 

public prosecutor in compilation of assertion letter and prosecution in corruption doing an 

injustice case by done 

 


