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1. KPK Berwenang Tangani Korupsi BLBI 

Oleh: Febri Diansyah 
Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch (ICW) 

 
I. PENGANTAR 
Penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan skandal korupsi terbesar 
yang pernah terjadi di negeri ini. Fakta itu bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun 
dinyatakan merugikan negara.  
 
Penuntasan proses hukum kasus BLBI sejatinya menjadi tolak ukur serius atau tidaknya pemerintah 
dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam kasus korupsi BLBI, jelas terlihat bahwa pemerintah 
setengah hati dalam penyelesaian kasus korupsi.  
 
Langkah Kejaksaan Agung membentuk tim khusus penanganan BLBI yang beranggotakan 35 orang 
pada awalnya menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  Penangangan 
difokuskan kepada penyerahan aset oleh obligor BLBI, yakni Bank Central Asia (BCA) dan Bank Dagang 
Negara Indonesia (BDNI). Aset yang semula dikatakan nilainya setara sejumlah utang pemegang saham 
ternyata saat diaudit nilainya jauh merosot.  
 
Berdasarkan data BPK tahun 2006, dari kewajiban BLBI BCA sebesar Rp 52,7 triliun, yang baru dibayar 
adalah Rp 19,38 triliun (36,7%) dengan demikian potensi kerugian negara adalah sebesar Rp 33,3 triliun. 
Sedangkan  kewajiban BLBI BDNI sebesar Rp 28,41 triliun, yang baru dilunasi Rp 4,92  triliun (17,4%) 
dan negara mengalami kerugian sebesar Rp 23,49 triliun.  
 
Penyelidikan yang sudah dilakukan sejak 23 Juli 2007 semula ditargetkan tuntas tiga bulan. Akan tetapi 
diperpanjang dua bulan, hingga akhir Desember 2007 dan diperpanjang lagi hingga akhir Februari 2008.  
 
Hasil akhirnya sungguh mengecewakan, pada 29 Februari 2008 Kejaksaan Agung menghentikan 
penyelidikan kedua kasus yang diduga melibatkan Sjamsul Nursalim dan Anthony Salim. Meskipun 
diakui adanya kerugian negara, namun kejaksaan tidak menemukan adanya unsur melawan hukum yang 
dilakukan. 
 
Penghentian kasus BLBI tersebut juga diperburuk dengan tertangkapnya Ketua Tim BLBI Kejaksaan 
Agung, Jaksa Urip Tri Gunawan (Minggu, 2 Maret 2008) yang diduga menerima suap sebesar lebih dari 
RP 6 mliar dari orang yang dikenal dekat dengan Sjamsul Nursalim.  
 
Atas kondisi carut marutnya penyelesaian kasus korupsi BLBI muncul beberapa alternatif penyelesaian. 
Salah satunya dorongan agar KPK mengambil alih kasus BLBI yang sebelumnya ditangani Kejaksaan 
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dan Kepolisian. Menurut beberapa ahli hukum, KPK mempunyai kewenangan untuk mengambil alih 
BLBI, dan publik dari segala daerah terus menerus mendesak KPK mengambil alih BLBI.  
 
Namun demikian desakan publik soal pengambilalihan kasus korupsi BLBI oleh KPK, sejauh ini belum 
direspon secara positif oleh KPK. Mayoritas pimpinan KPK justru masih berpandangan bahwa KPK tidak 
dapat mengambil alih kasus korupsi BLBI karena terjadi sebelum KPK terbentuk (tahun 2003). Apakah 
benar, KPK tidak dapat mengambil alih kasus korupsi BLBI sebelum KPK terentuk? Apakah benar ada 
persoalan retroaktif dalam dorongan pengambil alihan BLBI ini?  
 
 
Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, Indonesia Corruption Watch 
(ICW) menyusun “Pendapat Hukum Alternatif; Kewenangan KPK menangani 
BLBI”. Pendapat hukum ini disusun  sebagai masukan bagi KPK dan publik 
demi penuntasan skandal besar korupsi BLBI. 
 
 
 
II. PENDAPAT HUKUM 
 
A. CATATAN TENTANG NON-RETROAKTIF 
Asas non-retroaktif tidak berarti sama dengan asas legalitas seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat 
(1) KUHP. Asas legalitas itu sendiri memuat empat unsur yang harus ada secara komulatif;  

a. Lex Scripta, ketentuan pidana itu harus dituangkan secara tertulis dalam perundang-undangan,  
b. Lex Certa, rumusan delik pidana itu harus terinci unsur-unsurnya,  
c. Non-Retroaktif artinya pemberlakuan ketentuan pidana tidak berlaku surut, dan  
d. Larangan menggunakan Analogi. 

 
Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan, ”Suatu perbuatan tidak dapat 
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah ada”. Dengan kata lain, sebuah 
perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang 
telah ada saat perbuatan dilakukan. Misal: jika perbuatan dilakukan 
pada tahun 1998, maka undang-undang yang keluar tahun 1999 tidak 
dapat dijadikan dasar dipidananya pelaku, melainkan hanya dapat 
dipidana berdasarkan undang-undang yang ada sebelum perbuatan 
dilakukan. 
 
Sehingga, prinsip sederhana asas ini terletak pada “waktu perbuatan dilakukan“ dan “aturan yang 
ada saat perbuatan dilakukan“. 
 
 
 
 
 

Prinsip sederhana 
asas LEGALITAS 
terletak pada “waktu 
perbuatan dilakukan“ 
dan “aturan yang ada 
saat perbuatan 
dilakukan“. 
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Tindakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan KPK 
Konsep asas legalitas dan unsur non-retroaktif ini diharapkan akan memperjelas dapat atau tidaknya 
suatu perbuatan dikategorikan berlaku surut (retroaktif). Sebelum menyatakan KPK retroaktif atau 
tidak, penting memahami secara jernih dua wilayah hukum pidana, yaitu hukum pidana formil dan 
hukum pidana materil.  
 
Hukum pidana formil dalam kasus ini, berbicara tentang sejauh mana KPK mempunyai kewenangan 
melakukan perbuatan/tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan, Hukum 
Pidana Materiil menjelaskan dasar hukum yang dapat digunakan KPK sebagai dasar dakwaan atau 
tuntutan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan di waktu tertentu. 
 
Pada ranah hukum pidana formil (acara), perlu dilihat pengertian penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU 8/1981. 
 
Pasal 1 KUHAP 
Yang dimaksud dalam UU ini dengan: 

1. PENYIDIKAN adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

5. PENYELIDIKAN adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

7. PENUNTUTAN adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

 
Dari pasal 1 angka 1, 5, dan 7 KUHAP diatas terlihat bahwa pengertian Penyelidikan, Penyidikan dan 
Penuntutan pada dasarnya bermaksud sama dengan ”tindakan” dan ”serangkaian tindakan”.  
 
 
Apakah tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan KPK dalam penanganan 
BLBI dapat dikategorikan berlaku surut jika didasarkan pada perundang-
undangan yang telah ada saat perbuatan dilakukan? 
 
 
Kembali pada dua unsur dasar asas legalitas yang ditekankan pada aspek ”waktu perbuatan 
dilakukan” dan ”aturan yang ada saat perbuatan dilakukan”, maka perbuatan KPK untuk menangani 
kasus BLBI yang katakanlah dilakukan di tahun 2008 tidak dapat dikategorikan retoraktif. Karena 
KPK mendasarkan perbuatannya pada perundang-undangan yang telah ada saat 
perbuatan/tindakan (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) dilakukan. Di titik inilah, KPK dapat 
mendasarkan kewenangannya pada KUHAP (UU 8/1981), UU 31/1999 jo UU 20/2001, dan UU 
30/2002. 
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Dengan demikian, tindakan/perbuatan KPK seharusnya diletakkan pada sesuatu yang berada di 
wilayah hukum formil, yang harus dibedakan dengan dasar penuntutan yang berada di ranah hukum 
materiil. 
 
Bagian ini yang seringkali dicampur adukan berbagai pihak. Seolah ketika KPK mendasarkan 
tuntutan (materiil) pada UU 31/1999 atau bahkan UU 3/1971, maka KPK dituding melakukan 
tindakan retroaktif. Padahal, tindakan yang dilakukan KPK sesungguhnya didasarkan pada UU 
30/2002, sedangkan dasar tuntutan disesuaikan dengan waktu perbuatan pidana dilakukan (tempus 
delicti). 
 
Dari sini, jelaslah, terdapat garis analisis antara “tindakan KPK“ dan “waktu perbuatan pidana 
dilakukan“. 
 
Dasar Dakwaan atau Tuntutan BLBI 
Bantahan yang seringkali disampaikan pimpinan KPK atau pihak yang tidak setuju dengan ide 
penanganan BLBI oleh KPK, sesunguhnya terletak pada bagian ini. 
 
Antasari Azhar, Ketua KPK misalnya, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan:  
”usul pengambilalihan kasus BLBI secara serta-merta akan menimbulkan perdebatan. Bila itu dilakukan, 
ia menambahkan, KPK dinilai melanggar asas retroaktif” (Koran Tempo, 10 Maret 2008). Demikian juga 
dengan 3 pimpinan KPK lainnya; Bibid Samat Rianto, Haryono, dan M. Yasin.  
 
 
Berdasarkan catatan ICW, penolakan penanganan BLBI oleh KPK terletak 
pada dua hal: 

1. Undang-undang KPK tidak memungkinkan bagi KPK untuk memproses 
kasus yang terjadi sebelum UU 30/2002 tersebut diundangkan. 

2. Kalaupun publik mendesak agar KPK menangani BLBI, maka harus ada 
amandemen UU KPK yang memberikan kewenangan pada KPK untuk 
mengusut kasus yang terjadi sebelum UU KPK ada. 

 
 
Kecuali, Chandra M. Hamzah, 4 pimpinan KPK lainnya berpendangan, bahwa asas non-retroaktif adalah 
penghalang utama penanganan kasus BLBI yang terjadi sebelum UU KPK ada. 
 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, seharusnya telah dapat dipahami, kekawatiran pimpinan KPK 
dapat dijawab dengan analisis kewenangan penyelidikan hingga penuntutan seperti dijelaskan 
diatas.  
 
Pasal 12 ayat (2) Piagam Hak Asasi Manusia pun menegaskan hal yang sama. Suatu aturan dinilai 
mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (ex post facto law) jika: 

a. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan 
tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana;  
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b. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang 
berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.  

 
Dengan demikian, alasan melanggar asas non-retroaktif menjadi relevan ketika pembicaraan berada 
di wilayah penyusunan dasar dakwaan atau dasar penuntutan terpidana BLBI. Untuk kasus BLBI 
yang terjadi tahun 1998, dapat dikatakan memberlakukan hukum secara retroaktif jika perbuatan 
tersebut dituntut dengan UU 31/1999 yang belum ada saat perbuatan dilakukan. Atas dasar itulah, 
ICW mendorong agar  dakwaan dan tuntuan kasus BLBI didasarkan pada aturan yang telah ada 
saat perbuatan dilakukan, tepatnya UU 3/1971. 
 
Poin B dibawah ini akan menguraikan dan menganalisis tiga polarisasi pendapat yang bekembang di 
publik tentang pengambil alihan dan penanganan BLBI oleh KPK. 
 
 
B. KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) atas BLBI 
 
1. Catatan terhadap Rentang Waktu Kewenangan KPK 
Harus diakui, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang rentang waktu kewenangan 
KPK untuk menangani perkara, yang setidaknya terpolarisasi menjadi: 
 

a. KPK hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 30/2002 tentang KPK 
terbentuk, yaitu sejak 27 Desember 2002. 

b. KPK hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 31/1999 sebagaimana 
diubah oleh UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ada, yaitu 
sejak 16 Agustus 1999. 

c. KPK berwenang menangani semua perkara yang terjadi sebelum UU KPK dan UU Tipikor 
terbentuk, sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana. 

 
 
a. Analisis terhadap Kewenangan KPK setelah/sebelum UU KPK Terbentuk  
“KPK hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 30/2002 tentang 
KPK terbentuk, yaitu sejak 27 Desember 2002.“ 

 
Perdebatan ini pernah dipersoalkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan pemohon Bram 
Mannopo. Pada prinsipnya, pemohon menggunakan poin (a) sebagai dalil atas keberatannya, bahwa 
KPK hanya mempunyai kewenangan menangani perkara setelah UU KPK terbentuk, tepatnya 27 
Desember 2002. Secara argumentum a contrario hal ini berarti, KPK tidak berwenang menangani 
perkara sebelum 27 Desember 2002. Sehingga, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 68 UU KPK. 
 

Pasal 68 UU KPK berbunyi: 
" Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 
korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi 
Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih KPK berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9“. 
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Dalam pertimbangannya MK melalui Putusan No.069/PUU-II/2004 menegaskan bahwa Pasal 68 UU 
KPK tersebut bersifat non-retroaktif, atau prospektif. Dengan kata lain, pasal tersebut hanya berlaku ke 
depan. Poin inilah yang seringkali disalahartikan berbagai pihak. Seolah-olah ketika MK menyatakan 
Pasal 68 prospektif, maka secara langsung KPK tidak mempunyai kewenangan menangani perkara yang 
terjadi sebelum UU KPK ada. 
 
Dalam salah satu bagian pertimbangan lain, disebutkan: 

”Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 undang-undang a 
quo, adalah kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada untuk 
melanjutkan proses tersebut. Artinya, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat 
prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 9 undang-undang a quo menunjukan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya 
berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang telah ada 
sebelumnya yang dilakukan dengan penyerahan tersangka dan berkas perkara beserta alat 
bukti dan dokumen lain dari polisi atau kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).” 
(Putusan MK No.069/PUU-II/2004, Hal. 71-72). 

 
Kutipan diatas menunjukan pendirian MK, bahwa KPK mempunyai kewenangan mengambil alih perkara 
yang terjadi sebelum UU KPK dalam bentuk meneruskan proses yang sebelumnya telah dilakukan. Kata 
“proses” menunjuk pada tahapan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan seperti diatur pada UU 
31/1999, UU 20/2001, UU KPK atau KUHAP (UU 8/1981). 
 
Harus diakui juga, putusan ini sempat menjadi kontroversial. Terutama, ketika publik menafsirkan salah 
satu paragraf dalam pertimbangan MK, bahwa MK menilai penanganan kasus Bram Mannopo oleh KPK 
telah melanggar asas non-retroaktif. Jika dicermati, sesungguhnya MK samasekali tidak menyatakan 
penanganan kasus tersebut retroatif atau berlaku surut.  
 

Pada pertimbangan halaman 73 putusan MK dikatakan: 
”...menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap 
tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon (Bram Mannopo)… dapat dinilai 
sebagai retroaktif…maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah 
konstitusionalitas, melainkan masalah penerapan undang-undang yang bukan 
kewenangan MK” 

 
Perlu digarisbawahi, MK menggunakan frasa ”sekiranya pun 
tindakan yang dilakukan KPK dapat dinilai retroaktif”. 
Frasa ini kurang lebih bermaksud sama dengan ”seandainya 
benar demikian” (LATIN: quad non), yang sangat biasa 
digunakan dalam literatur hukum. Pada prinsipnya, ”quad 
non” hanyalah pengandaian dan tidak berarti bahwa fakta itu 
benar terjadi. Dan, dalam kalimat berikutnya MK menyatakan, 
bahwa penilaian kebenaran penerapan undang-undang 
tersebut bukanlah kewenangan MK. 
 

MK menggunakan frasa 
”sekiranya pun tindakan yang 
dilakukan KPK dapat dinilai 
retroaktif”. Frasa ini kurang 
lebih bermaksud sama dengan 
”seandainya benar demikian” 
(quad non)... 
Pada prinsipnya, ”quad non” 
hanyalah pengandaian dan 
tidak berarti bahwa fakta itu 
benar terjadi 
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Dengan demikian jelaslah, MK berpendirian bahwa dari aspek normatif Pasal 68 UU KPK sama sekali 
tidak bicara tentang sesuatu yang bersifat retroaktif. Oleh karena itu, beberapa pihak yang masih 
memperdebatkan apakah tindakan KPK yang menjalankan Pasal 68 UU KPK bersifat retroaktif atau non-
retroaktif patut membaca dan memahami ulang putusan MK tersebut. 
 
 

 
 

b. Analisis terhadap Kewenangan KPK setelah UU 31/1999 
“KPK hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 31/1999 
sebagaimana diubah oleh UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
ada, yaitu sejak 16 Agustus 1999.” 
 

Pada penjelasan B.1.1. sebelumnya diatas, telah dapat diketahui, bahwa Pasal 68 yang dihubungkan 
dengan pasal 72 UU KPK tidak membatasai ruang gerak KPK untuk mengambilalih perkara yang terjadi 
sebelum UU KPK ada, atau sebelum 27 Desember 2002.  
 

 
Pihak yang berpendirian demikian mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1 angka (1) UU KPK, yang 
menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU 31 
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 (UU Tipikor)”.  
 
Sehingga, kemudian dipahami, KPK yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi seperti yang dicantumkan pada konsideran “menimbang huruf (a)” hanya terbatas pada 
pengertian tindak pidana korupsi yang diatur pada UU Tipikor. 
 
Ada dua catatan hukum yang dapat diajukan terhadap pandangan diatas.  
 
Pertama, telah terjadi pencampur-adukan antara aturan yang berada di wilayah hukum materiil dengan 
aturan yang berada di wilayah hukum formil. Bagian yang mengatur tentang defenisi Tindak Pidana 
Korupsi (Pasal 1 angka (1) UU KPK) dalam posisinya sebagai ketentuan yang menunjuk ketentuan lain 
(UU Tipikor) merupakan aturan hukum materiil. Dengan kata lain, UU Tipikor mengatur aspek materiil 
hukum yang setidaknya mencakup perbuatan apa saya yang dikategorikan korupsi, hukuman yang 
diancamkan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan itu. 
 

>>  MAKA, poin (a) yang menyatakan, KPK hanya berwenang menangani perkara 
setelah UU 30/2002 tentang KPK terbentuk (sejak 27 Desember 2002) sudah 
dapat dianggap TIDAK TEPAT. 

>> Pertanyaan berikutnya, benarkah penilaian banyak pihak, bahwa kewenangan 
KPK dibatasi hanya setelah UU 31/1999 dan UU 20/2001 diterbitkan, yaitu 
tanggal 16 Agustus 1999 dan seterusnya? 
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Kedua, dalil tersebut memahami Pasal 1 angka (1) UU KPK yang merujuk pada UU Tipikor secara 
terpotong-potong, atau tidak komprehensif. Padahal, merupakan konsep hukum yang diterima umum, 
bahwa sebuah Undang-Undang harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh. 
 
Jika melihat hubungan antara Pasal 1 angka (1) UU KPK dengan UU Tipikor secara sistematis dan 
menyeluruh, maka dapat dipahami KPK mempunyai kewenangan dengan rentang waktu yang lebih luas. 
 

Perhatikan Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo UU 31/1999 (UU Tipikor). Bagian yang 
terletak di Bab VI A, Ketentuan Peralihan ini menyebutkan: 

“Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, diperiksa 
dan diputus berdasarkan ketentuan UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,….”. 

 
Sehingga, dapat dikatakan UU Tipikor juga menganut defenisi ”Tindak Pidana Korupsi” yang mengacu 
pada UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Artinya, Pasal 1 angka (1) UU KPK menunjuk UU 31/1999 dan UU 30/2002, sedangkan UU 30/2002, 
khususnya Pasal 43A menunjuk UU 3/1971 jika perbuatan dilakukan sebelum UU 31/1999 diundangkan.  
 
Dengan kata lain, UU KPK membuka kemungkinan bagi KPK untuk melakukan tindakan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum UU 31/1999 ada, atau tepatnya 
perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 16 Agustus 1999 sepanjang belum melewati masa 
daluarsa penuntutan. 
 
Maka, persoalan bukanlah pada sekedar apakah KPK berwenang atau tidak berwenang menangani 
perkara sebelum adanya UU 31/1999, melainkan lebih pada soal kapan tindak pidana tersebut terjadi. 
Jika tindak pidana terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, maka dalam menangani perkara, KPK 
menggunakan UU 3/1971 sebagai dasar hukum materiil penuntutan terhadap terdakwa. 
 

 

>> MAKA, poin (b) diatas tentang KPK hanya berwenang menangani perkara setelah UU 
31/1999 sebagaimana diubah oleh UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi ada, yaitu sejak 16 Agustus 1999 adalah TIDAK TEPAT.  

  
 Penulis menilai, KPK berwenang menangani perkara sebelum UU Tipikor 

diundangkan (sebelum 16 agustus 1999). 
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c. Analisis terhadap kewenangan KPK menangani semua perkara sebelum UU KPK  
“KPK berwenang menangani perkara sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, 
sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana.” 

 
Dalil seperti yang ditulis diatas sesunguhnya telah mengacu pada poin (c), bahwa KPK berwenang 
menangani perkara sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, sepanjang tidak melewati masa 
daluarsa penuntutan pidana. 
 
Persoalan berikutnya terletak pada frasa “semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
tindak pidana korupsi...” di Pasal 68 UU KPK. 
 

Selain itu, penting diperhatikan juga Pasal 39 ayat (1) UU KPK; 
“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tipikor dilakukan berdasarkan KUHAP 
yang berlaku dan berdasarkan UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/ 
2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. 

 
Sepintas pasal ini berpotensi ditafsirkan menyimpang, bahwa KPK—lagi-lagi—hanya berwenang 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor dalam ruang lingkup waktu UU 31/1999, 
atau hanya setelah 16 Agustus 1999. 
 
Untuk itu, perlu dilihat kembali defenisi yang tepat atas masing-masing kata: penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan. Kita dapat merujuk pada Pasal 1 UU 8/1981 (Kitab Undang-Undang Hukum  acara 
Pidana/KUHAP). Seperti dijelaskan sebelumnya, pengertian ”Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” 
menurut KUHAP, kewenangan pengambil alihan KPK yang diatur pada Pasal 68 UU KPK sesungguhnya 
adalah kewenangan untuk melakukan tindakan atau serangkaian tindakan. Artinya, sepanjang KPK 
melakukan tindakan (Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) berdasarkan UU KPK dan KUHAP, 
meskipun perkara terjadi sebelum adanya UU 31/1999, maka KPK tidak dapat dikatakan melakukan 
sesuatu yang berlaku surut. Karena KPK hanya melakukan ”serangkaian tindakan” berdasarkan UU KPK 
yang telah ada sebelum ”serangkaian tindakan” KPK itu dilakukan. 
 

 
 
C.  KPK DAPAT MENGAMBIL ALIH BLBI 
Seperti dikatakan diatas, Pasal 68 UU KPK memberikan kewenangan pada KPK untuk mengambil alih 
semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya 
belum selesai saat KPK terbentuk mengacu berdasarkan Pasal 9. 
 
Mencermati Pasal 9 yang kemudian mengacu pada Pasal 8, persoalan lain yang dapat menghambat 
KPK terletak pada pembatasan ruang lingkup pengambil-alihan pada tahap penyidikan dan penuntutan 
semata, atau tidak mencakup penyelidikan. 
 
Bagaimana dengan kasus BLBI yang masih berada di tahap Penyelidikan? 

>> MAKA, tindakan pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK tidak bersifat retroaktif. 
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Di titik inilah, ketentuan Pasal 68 UU KPK harus dilihat sebagai bagian yang melengkapi konstruksi 
hukum pengambil alihan kasus BLBI yang terapat pada Pasal 9 dan Pasal 8 UU KPK . 
 
Sehingga, konstruksi hukum pengambil alihan berangkat dari Pasal 
68, mengacu pada alasan pasal 9 yang menjelaskan lebih lanjut 
Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 6 huruf b tentang tugas supervisi KPK. 
   
Pada Pasal 9 disebutkan Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh KPK dengan 
alasan: 

a. Laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti 
b. Proses penanganan 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. 
 
Dalam kasus BLBI, menyusul tertangkap-tangannya Ketua Tim Penyelidik dari Kejaksaan Agung Minggu 
sore (2 Maret 2008) pasca penghentian kasus BLBI dua hari sebelumnya menunjukan penanganan BLBI 
mengandung unsur korupsi. Dengan demikian unsur Pasal 9 butir (d) UU KPK terpenuhi. Selain itu, 
penanganan BLBI juga berlarut-larut dan tertunda-tunda tanpa dapat dipertanggungjawabkan seperti 
disebutkan pada Pasal 9 butir (b). 

 
 

>> MAKA, berdasarkan Pasal 68 yang menunjuk pada Pasal 9 UU 30/2002, telah 
terpenuhi persyaratan bagi KPK untuk mengambil alih kasus BLBI. 

Pasal 68 UU KPK harus 
dilihat sebagai bagian 
yang melengkapi 
konstruksi hukum 
pengambil alihan kasus 
BLBI yang terapat pada 
Pasal 9 dan Pasal 8 UU 
KPK 
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D.  MUNGKINKAH KPK USUT ULANG BLBI? 
Selain tawaran pendapat hukum yang menjelaskan bahwa KPK mempunyai kewenangan mengambil alih 
BLBI, penting dipikirkan kemugnkinan pengusutan ulang kasus BLBI. 
 
Sebelum menjawab mungkin atau tidak mungkin, berwenang atau tidak berwenangnya KPK mengusut 
ulang kasus yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan perlu dicermati latarbelakang dan dasar 
pembentukan KPK yang mencakup tugas, wewenang melakukan pemberantasan korupsi seperti yang 
diamanatkan pada UU 31/1999 dan 20/2001 (konsideran ”menimbang” huruf c UU 30/2002).  
 

Pasal 43 UU 31/1999, mengatur: 
(1)  Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai 

berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
(2)  Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4)  Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, 
pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 
Undang-undang.  

 
Sehingga, dapat dimengerti, kehadiran UU 30/2002 adalah untuk 
membentuk institusi KPK, mengatur susunan organisasi, tata 
kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang KPK. Dari sini, 
jelaslah bahwa KPK dengan semua tugas dan kewenangan 
formilnya dibentuk undang-undang untuk memberantas korupsi 
berdasarkan hukum materil UU 31/1999 dan UU 20/2001. Maka, 
semua ruanglingkup yang dapat dijangkau oleh UU 31/1999 dan 
UU 20/2001 sekaligus dapat dijangkau oleh kewenangan KPK. 
 
Lebih tegas, pada Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 disebutkan: 
yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 
oleh UU 31/1999 dan UU 20/2001. Dan, Pasal 43A UU 20/2001 
menyebutkan, ”tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU 
31/1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan UU 
3/1971...”. 
 
Dari sinilah konstruksi hukum pengusutan ulang oleh KPK masuk pada pasal-pasal yang ada di dua 
undang-undang tersebut. Selain, dapat digunakan sebagai dasar dakwaan atau tuntutan pengambil 
alihan, Pasal 43A UU 20/2001 jo UU 31/1999 justru akan memperkuat argumentasi hukum, bahwa KPK 
dapat mengusut ulang kasus yang terjadi sebelum UU KPK ada, atau bahkan sebelum UU 31/1999 
diundangkan. 

 
 

Kehadiran UU 30/2002 
adalah untuk membentuk 
institusi KPK, mengatur 
susunan organisasi, tata 
kerja, pertanggungjawaban, 
tugas dan wewenang 
KPK.... Maka, semua 
ruanglingkup yang dapat 
dijangkau oleh UU 31/1999 
dan UU 20/2001 sekaligus 
dapat dijangkau oleh 
kewenangan KPK. 
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Bagan: Jangkauan Kewenangan KPK 

 
 

 
 
E. BEDA TAFSIR KEWENANGAN KPK 
Kalaupun masih terjadi perbedaan pendapat tentang berwenang atau tidaknya KPK mengambil alih 
dan/atau mengusut ulang kasus BLBI, maka sebaiknya diserahkan pada pengadilan. Karena hal tersebut 
merupakan kewenangan pengadilan. 
 

27/Des.  
2002 

Ps. angka 1 
UU KPK 

yang dimaksud 
Korupsi 
sebagaimana 
dimaksud oleh 
UU 31/1999 & 
UU 20/2001  

Ps. 43A  

UU 20/’01

21/Nov.  
2001 

UU 31/’99 UU 3/’71 

Korupsi yang 
terjadi sblum 
UU 31/99 ada 
mggunakan 
UU 3/1971 

Dasar 
Kewenangan & 
Hukum Acara  

BLBI 

Th. 98 

KPK dapat mengusut semua perkara sebelum UU KPK ada 

Dasar Dakwaan/ 
Tuntutan BLBI:  
UU 3/1971 

Menunjuk 

Menunjuk 
Menunjuk 

>> MAKA, KPK dapat mengusut ulang kasus BLBI yang terjadi di tahun 1998 (sebelum 
UU 31/1999 ada). 
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III. KESIMPULAN 
Tanpa bermaksud memisahkan secara tegas antara hukum pidana formil dan hukum pidana materil, 
sebelumnya demi kesatuan analisis terhadap penanganan kasus BLBI, dapat disimpulkan beberapa 
karakteristik yang penting dalam dua wilayah hukum tersebut. 
 

1. Ranah Hukum Pidana Formil: 
a. Berdasarkan Pasal 43 UU 31/1999, kehadiran UU 30/2002 tentang KPK adalah dalam 

rangka membentuk institusi KPK, mengatur susunan organisasi, tata kerja, 
pertanggungjawaban, tugas dan wewenang KPK.  
 
Dari sini, terlihat KPK dengan semua tugas dan kewenangan formilnya dibentuk undang-
undang untuk memberantas korupsi berdasarkan hukum materil UU 31/1999 dan UU 
20/2001.  
 
Maka, semua ruanglingkup yang dapat dijangkau oleh UU 31/1999 dan UU 20/2001 
sekaligus dapat dijangkau oleh kewenangan KPK. 
 

b. KPK dapat melakukan pengambilalihan semua perkara korupsi yang belum selesai 
proses hukumnya (penyelidikan, penyidikan atau penuntutan) ditangan Kepolisian atau 
Kejaksaan pada saat terbentuknya KPK. Baik mencakup perbuatan yang terjadi setelah 
ataupun sebelum UU 31/1999 diundangkan. 

 
c. KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ulang 

perkara tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang 30/2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbentuk. 

 
d. Patut dicermati, masa Daluwarsa Penuntutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI) dengan obligator Sjamsul Nursalim dan Anthoni Salim, dapat terdiri atas: 
i. Jika dituntut dengan ancaman pidana diatas 3 tahun, masa daluwarsa setelah 

12 tahun; dan, 
ii. Jika dituntut dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup (Pasal 28 jo 

Pasal 1 ayat (1) UU 3/1971) atau pidana seumur hidup, masa daluwarsa setelah 
18 tahun. 

 
2. Ranah Hukum Pidana Materiil 

a. KPK dapat menggunakan UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika perbuatan dilakukan setelah 16 Agustus 
1999. 

b. KPK dapat menggunakan UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
jika perbuatan dilakukan estela 29 Maret 1971 sampai dengan 16 Agustus 1999. 

 
Demikia pendapat hukum ini disusun. Semoga bermanfaat. 
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2. Kewenangan KPK terhadap Perkara 
Korupsi yang Terjadi Sebelum Tahun 2003 

 
Oleh: Arsil 
Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan 
(LeIP) 

 
Dorongan bagi KPK saat ini semakin keras untuk mengambil alih kasus-kasus dugaan tindak pidana 
korupsi terkait dengan BLBI, khususnya sejak Kejaksaan menghentikan penyelidikan (kasus?) pada 
tanggal 29 Februari 2008 yang lalu serta tertangkap tangannya Ketua Tim 35 Kejaksaan UTG. 
 
Saat ini memang masih terdengar kabar-kabar yang berpendapat bahwa KPK tidak dapat menangani 
kasus BLBI, khususnya yang terjadi sebelum 2002, maupun kasus-kasus korupsi besar lainnya yang 
terjadi sebelum tahun 1999, hal ini terkait dengan dua hal, pertama Pertimbangan Hukum Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Hak Uji Materil-nya No. 069/PUU-II/2004 dan kedua ketentuan dalam Pasal 1 
angka 2 UU No. 30/2002 tentang KPTPK. Terlepas dari apakah KPK sependapat dengan hal tersebut 
atau tidak, namun sejak diputusnya permohonan Hak Uji materil yang diajukan oleh Bram Manopo 
tersebut memang tidak pernah lagi terlihat kiprah KPK dalam menangani kasus korupsi yang terjadi 
(tempus delicti) sebelum berlakunya UU KPK (2002) atau bahkan sebelum terbentuknya KPK (2003). 
 
Atas pendapat-pendapat tersebut kami perlu merasa perlu untuk memberikan pendapat hukum kami 
mengenai masalah tersebut. 
 

1. Kewenangan KPK terkait Putusan MK No.069/PUU-II/2004 Pertimbangan 
hukum MK yang kontroversial tersebut berbunyi: 

 
Pasal 72 Undang-undang KPK, yang berada di bawah judul bab KETENTUAN PENUTUP, selengkapnya 
berbunyi, “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Tanggal pengundangan 
undang-undang dimaksud adalah 27 Desember 2002. Dengan rumusan Pasal 72 tersebut adalah jelas 
bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (prospective), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. 
Artinya, keseluruhan undang-undang a quo, hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana yang 
tempus delicti-nya terjadi setelah undang-undang dimaksud diundangkan. Secara argumentum a 
contrario, undang-undang ini tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang tempus delicti-nya terjadi 
sebelum undang-undang a quo diundangkan; (hal. 70) 
 
Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Para Ahli 
tentang asas retroaktif apakah meliputi hukum materiil maupun formil, Mahkamah berpendapat bahwa 
Pasal 68 undang-undang a quo tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK (hanya –pen) dapat 
mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah 
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diundangkannnya Undang-undang KPK (vide Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (vide Pasal 
70), sebagaimana telah diuraikan di atas1;  
(hal. 73) 
 
Permohonan Hak Uji Materil ini diajukan oleh Bram Manopo yang (pada saat itu) merupakan terdakwa 
Korupsi bersama-sama dengan Mantan Gubernur NAD Abdullah Puteh (dalam dakwaan terpisah). 
Putusan MK tersebut diputus oleh MK sebelum Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan 
putusannya baik terhadap Bram Manopo sendiri maupun Abdullah Puteh. Tak lama setelah Putusan MK 
tersebut dijatuhkan Pengadilan Tipikor menjatuhkan putusannya, yang pada intinya menghukum 
keduanya. Dari putusan yang menghukum tersebut terlihat bahwa Pengadilan Tipikor tetap menganggap 
bahwa KPK tetap berwenang untuk menangangi perkara korupsi yang tempus delictinya terjadi sebelum 
berdirinya KPK, atau dengan kata lain Pengadilan Tipikor tidak sependapat dengan pendapat hukum MK 
sebagaimana dikutip diatas. Dalam tingkat banding terjadi hal yang sama, Pengadilan Tinggi tetap 
menghukum terdakwa walapun terdakwa telah membawa putusan MK tersebut sebagai bagian dari 
memori bandingnya. 
 
Selanjutnya dalam tingkat kasasi Abdullah Puteh kembali mengajukan pertimbangan hukum MK sebagai 
salah satu alasan dalam memori kasasinya. Namun atas alasan tersebut Mahkamah Agung melalui 
putusannya No.1344K/Pid/2005 berpendapat lain, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 80-82 
Mahkamah Agung berpendapat: 

 
“ Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi khususnya 
pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Undang-Undang aquo, 
pertimbangan mana menimbulkan pro dan kontra antara ahli hukum yang dapat berimplikasi 
negatif terhadap penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan apakah 
Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan pertimbangan atas pasal 72 Undang-Undang No. 
30 Tahun 2002, mengingat pertimbangan tersebut, menimbulkan penafsiran sebagai pendapat 
Mahkamah Konstitusi…dst” (hal. 80) 
 
“ Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi khususnya 
pertimbangan mengenai Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK berlaku 
kedepan (prospective) sekalipun diakui bahwa masalah penerapan Undang-Undang bukan 
wewenang Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 23 c ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 
Tahun 1945 jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diatas 
adalah berlebihan (overbodig), kontradiktif dan melampaui batas wewenangnya serta dapat 
menghambat upaya percepatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai wewenang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang-Undang Dasr 
Negara RI 1945 jo pasal 10 ayat (1), (2), pasal 56 ayat (3) dan (5), pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 069/PUU/II/2004, Judex Factie telah dengan 

                                                 
1 Paragraf ini jika dibaca secara seksama akan terasa janggal jika setelah kata ‘KPK’ tidak disisipi kata ‘hanya’. Penulis 
menduga hal ini terjadi karena adanya kekhilafan dalam pengetikan. 
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tepat dan benar mengadili perkara a quo menurut ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi/Terdakwa huruf B butir 4 sampai dengan 16 tidak dapat dibernarkan, karena tidak 
beralasan menurut hukum;” (hal. 81-82) 

 
Dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat 
dengan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi mengenai tidak berwenangnya KPK dalam menangani 
perkara korupsi yang terjadi sebelum 2002. Dengan ditolaknya argumentasi Pemohon Kasasi yang 
mendalilkan bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor salah menerapkan hukum dengan mendasarkan diri pada 
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka hal ini berarti Pengadilan Tipikor berwenang mengadili 
perkara yang diajukan oleh KPK yang tempus delicti-nya terjadi sebelum berlakunya UU KPK, dan oleh 
karenanya hal tersebut berarti juga bahwa KPK dapat mengusut perkara korupsi yang demikian. 
 

2. Kewenangan KPK untuk Memeriksa Korupsi yang Terjadi Sebelum Tahun 
1999 

Permasalahan hukum lain selain masalah diatas yang sering mengemuka adalah pertanyaan apakah 
KPK berwenang atau tidak mengusut tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999. Atas 
masalah ini sebagian kalangan berpendapat (yang sayangnya pendapat ini cukup dominan) bahwa KPK 
tidak berwenang dikarenakan kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
dibatasi hanya berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 yang artinya KPK tidak 
berwenang untuk mengusut Tipikor yang masih menggunakan UU No. 3 Tahun 1971. 
 
Apakah pendapat ini tepat? 
Jika dilihat lebih jauh, pendapat tersebut melandaskan diri pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU 
No. 30 Tahun 2002. Pasal tersebut berbunyi: 
 
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. 

 
Dari ketentuan tersebut sekilas memang terkesan bahwa KPK tidak berwenang untuk mengadili perkara 
yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 atau yang masih menggunakan UU No. 3 
Tahun 1971, karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UU KPK yang menyinggung-nyinggung 
mengenai UU No. 3 Tahun 1971 tersebut. 
 
Namun apabila kita telusuri lebih jauh UU Tipikor khususnya UU No. 20 Tahun 2001, khususnya dalam 
pasal 43A terlihat bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya yang perbuatan-
perbuatan pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 namun juga 
perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 apabila perbuatan tersebut terjadi 
sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999. 
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Selengkapnya Pasal 43A tersebut berbunyi: 
Pasal 43A 

Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan 
ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa 
diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 
Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
Jadi dengan mendasarkan diri pada “pintu” yang “dibuka” oleh pasal 43A UU No. 20 Tahun 2001 
tersebut maka secara hukum KPK berwenang juga untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yang 
terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999. 
 

3. Beberapa Catatan Lain Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Unsur Melawan 
Hukum) 

 
UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK merupakan UU yang cukup sering di uji di Mahkamah Konstitusi. 
Selain pada Putusan MK No. 069/PUU-II/2004, putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang juga cukup 
kontroversial dan menarik perhatian publik adalah putusan No. 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan 
penjelasan pasal 2 khususnya penjelasan mengenai unsur ‘secara melawan hukum’ tidak lagi memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat. 
 
Putusan tersebut dinilai oleh banyak kalangan dapat menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi, 
karena hal ini berarti untuk dapat dianggap melawan hukum maka harus dibukitkan adanya pelanggaran 
hukum tertulis. Namun, mengenai hal ini menarik jika melihat bagaimana Mahkamah Agung berpendapat 
mengenai apakah unsur “hukum” harus diartikan sebagai hukum tertulis paska diputusnya Putusan MK 
tersebut. 
 
Setidaknya, setelah putusan MK tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan 2 Putusannya dimana 
didalamnya terdapat masalah pengertian unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU Tipikor, yaitu pada 
putusan MA No. 2214 K/PID/2006 dengan terdakwa H. Hamid Djiman di halaman 85-87 menyatakan 
sebagai berikut : 
 
Menimbang, bahwa mengenai pengertian “ melawan hukum “ dalam tindak pidana korupsi Mahkamah 
Agung adalah berpendapat sebagai berikut : 
 

1. bahwa Mahkamah Agung tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud 
dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam 
arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003 / PUU-IV 
/ 2006 penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang 
No.31tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur 
“secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung 
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yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan mengenai 
perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya 

3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan 
kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang 
dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan 
dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya 
dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum 
dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga 
masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 

 
Dalam perkara lainnya, Mahkamah Agung kembali memberikan pertimbangan hukum atas unsur 
melawan hukum yang serupa dengan pertimbangan di atas, yaitu dalam perkara No. 2608-K-Pid/2006 
dengan terdakwa Achmad Rojadi (Kasus KPU). Dalam halaman 94-96 putusan tersebut Mahkamah 
Agung menyatakan: 
 
“Selain itu sehubungan dengan keberatan tersebut tidak berkelebihan apabila dikemukakan pendirian 
Mahkamah Agung yang tetap memberi makna ”perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 
2 ayat 1 Undang-Undang N0.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun 
oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, 
No.003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang 
No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat 
alasanalasan sebagai berikut : 
 
bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-
Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka yang dimaksud 
dengan unsur ”melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas 
rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine ”Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus 
melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan : 
 

a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menentukan ”Hakim wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, ”Pengadilan 
tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 
mengadilinya”; 

 
b. bahwa Hakim dalam mencari makna ”melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan 

kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus 
konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan 
KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120); 

 
c. bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en 

Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai 
dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika 



Pendapat Hukum Alternatif 
“Kewenangan KPK Menangani Tindak Pidana Korupsi BLBI” 

 

Koalisi Pemantau Peradilan  halaman 21 dari 22 
ICW I ILRC I KRHN I LBH Jakarta I LeIP I MaPPI FHUI I PSHK I TI Indonesia I YLBHI 

 

putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der 
werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan 
hukum warga masyarakatnya yang merupakan ”hukum dan makna sebenarnya” (Het recht der 
werkelijkheid 

d.  (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tibir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). 
Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140); 

 
e. bahwa ”apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang 

tidak saja menunjukan banyak kekurangankakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun 
demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-
Undang memberi kuasa kapada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-
Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan 
hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau histories baik 
”recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato 
diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu 
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.) 

 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan paparan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 
 
KPK secara hukum dapat melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan 
maupun penuntutan atas perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi 
sebelum berlakuknya UU KPK bahkan sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 
 
Untuk membuktikan unsur melawan hukum KPK tetap dapat menggunakan doktrin Ajaran Melawan 
Hukum Materil dalam Fungsi Positif maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung. 
 
Sekian, semoga bermanfaat. 

* * * 
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Koalisi Pemantau Peradilan 1

DapatkahDapatkah KPK Usut KPK Usut 
BLBI?BLBI?

Alternative Legal Oppinion; 

“Kewenangan KPK Menangani Korupsi BLBI”

KOALISI
PEMANTAU
PERADILAN

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) 2

KejaksaanKejaksaan GAGAL Usut BLBIGAGAL Usut BLBI
5 Agustus 2000, Audit Final BPK

Pengucuran BLBI Rp. 144,5 T
Kerugian Negara Rp. 138,4 T

28 Februari 2008
Penghentian penyelidikan karena tidak
ditemukan “UNSUR MELAWAN HUKUM”

2 Maret 2008
Ketua Tim BLBI Kejagung ditangkap KPK 
(dugaan suap terkait BLBI, Rp. 6 miliar)

BerharapBerharap Pada Pada SiapaSiapa??????
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Polarisasi Pendapat ttg BLBI

Hingga saat ini Pendapat Publik tentang
Penanganan BLBI terpolarisasi menjadi:

1. KPK tidak dapat ambil alih BLBI, karena hanya 
berwenang menangani perkara setelah UU KPK ada.

2. KPK hanya berwenang menangani perkara setelah UU 
31/1999 ada. (misal: Kasus Abdulah Puteh)

3. KPK berwenang menangani semua perkara yang terjadi 
sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, sepanjang 
tidak melewati daluarsa penuntutan pidana.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) 4

Korupsi yang dapat dijerat UU 
31/1999 & UU 20/01 masuk dalam
ruang lingkup kewenangan KPK

KPK KPK HarusHarus AmbilAmbil AlihAlih BLBIBLBI

KPK
berdasarkan UU KPK
• Pasal 68

KPK dapat ambil alih
SEMUA penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan
yg blm selesai saat KPK 
terbentuk

• Pasal 9 huruf (d)
Korupsi dalam Pemb Korupsi

• Pasal 8 ayat (2)
• Pasal 6 huruf (b)

KEWENANGAN KPK

Hukum Pidana FORMIL

DASAR PENDAKWAAN/
PENUNTUTAN

Hukum Pidana MATERIIL

Pasal 1 angka (1) UU KPK
MENUNJUK arti Korupsi pada:
UU 31/1999 dan UU 20/2001

Pasal 43 A UU 20/2001

UU 3/1971 untuk korupsi yang 
terjadi sebelum UU 31/1999 ada.

MENUNJUK



Koalisi Pemantau Peradilan 3

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) 5

KPK Usut Ulang BLBI?

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) 6

UU KPK sbg Ket. Lanjutan UU TIPIKORUU KPK sbg Ket. Lanjutan UU TIPIKOR

UU 31/1999 dan,
UU 20/2001
(UU Tipikor) KETENTUAN LANJUTAN

TP Korupsi & TP yg berhub.

Penyidikan, Penuntutan & 
Persidangan

Ket. Peralihan & Ket. Penutup
Ps. 43A UU 20/’01
Bagian lain……

“Ketentuan mengenai 
pembentukan, susunan 
organisasi, tata kerja, 
pertanggungjawaban, 
tugas dan wewenang, 

serta keanggotaan KPK 
diatur dengan UU”.

(Pasal 43 (4) UU 31/1999)

UU 30/2002
(UU KPK)

Tugas, Wwnang & Kwjiban

Tempat, Kddukan & Orgnsasi

Penyldikan, Penyidikan & 
Penuntutan

Ketentuan Peralihan
Ps. 68 UU KPK

Bagian lain……
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Maka, Maka, ……

Kehadiran UU 30/2002 untuk membentuk KPK, 
mengatur susunan organisasi, tata kerja, tugas 
dan wewenang KPK, dll…
KPK dengan semua tugas dan kewenangan 
formilnya dibentuk undang-undang untuk 
memberantas korupsi berdasarkan hukum 
materil UU 31/1999 dan UU 20/2001

Semua ruanglingkup yang dapat dijangkau 
oleh UU 31/1999 dan UU 20/2001 sekaligus 

dapat dijangkau oleh kewenangan KPK.
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27/Des. 
2002

Ps. angka 1
UU KPK

yang dimaksud 
Korupsi 
sebagaimana 
dimaksud oleh
UU 31/1999 &
UU 20/2001

Ps. 43A
UU 20/’01

21/Nov. 
2001

UU 31/’99UU 3/’71

Korupsi yang 
terjadi sblum 
UU 31/99 ada 
mggunakan
UU 3/1971

Dasar 
Kewenangan & 
Hukum Acara

BLBI

Th. 98

KPK dapat mengusut semua perkara sebelum UU KPK ada

Dasar Dakwaan/ 
Tuntutan BLBI: 
UU 3/1971
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KPK Retroaktif?
>> Legalitas ≠ non-Retroaktif

Legalitas terdiri dari:
1. Lex Scripta : ketentuan pidana harus tertulis 
2. Lex Certa : rumusan unsur yang rinci
3. non-Retroaktif : tidak berlaku surut
4. Dilarang Analogi

>> Pasal 1 KUHP: 
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali
berdasarkan perundang-undangan yang telah ada”

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) 10

Pasal 12 Pasal 12 PiagamPiagam HAM (UDHR) PBBHAM (UDHR) PBB

Aturan Retroaktif (ex post facto law) jika:
1. Menyatakan seseorang bersalah karena 

melakukan suatu perbuatan yang ketika 
perbuatan tersebut dilakukan bukan 
merupakan perbuatan yang dapat dipidana;

2. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih 
berat daripada hukuman atau pidana yang 
berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. 
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Tindakan KPK TIDAK RETROAKTIFTindakan KPK TIDAK RETROAKTIF

UU KPK adalah pelaksana UU Tipikor
Kewenangan KPK: 
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (3P)
KUHAP mengatur 3P=tindakan/perbuatan
Jika KPK melakukan tindakan 3P kasus
BLBI th. 2008. 
(Didasarkan pada UU yg telah ada saat
perbuatan/tindakan dilakukan)

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) 12

KESIMPULAN PERTAMAKESIMPULAN PERTAMA

KPK dapat Mengambil Alih atau Mengusut
ulang korupsi BLBI meskipun terjadi 
sebelum UU KPK ada.
(Hukum Pidana Formil)

KPK menggunakan UU 3/1971 sebagai
dasar Dakwaan dan Tuntutan
(Hukum Pidana Materiil) 
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KewenanganKewenangan KPK KPK terhadapterhadap
PerkaraPerkara KorupsiKorupsi yang yang TerjadiTerjadi

SebelumSebelum TahunTahun 2003 2003 
(Analisis Putusan MK 069/2004 dan Putusan MA 1344/2005)
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SumberSumber PerdebatanPerdebatan

Pertimbangan Hukum MK 069/2004
Pemohon adalah Bram Manopo terdakwa
Korupsi Heli NAD bersama Gubernur NAD Ir. 
Abdullah Puteh
Petitum MK : Menolak untuk seluruhnya

Namun, MK memberikan pertimbangan
hukum kontroversial
“Perdebatan apakah KPK berwenang
menangani perkara yang terjadi sebelum KPK 
diundangkan”
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Pertimbangan MK
Pasal 72 UU KPK: “UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.  (27 Desember 
2002)

Maka, UU KPK berlaku ke depan (prospective), yaitu sejak 27 Desember 2002.  
Artinya, keseluruhan undang-undang a quo, hanya dapat diberlakukan terhadap 
peristiwa pidana yang tempus delicti-nya terjadi setelah undang-undang dimaksud 
diundangkan. 

Secara argumentum a contrario, undang-undang ini tidak berlaku terhadap 
peristiwa pidana yang tempus delicti-nya terjadi sebelum undang-undang a 
quo diundangkan; (hal. 70)

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon, Pemerintah, 
DPR, dan Para Ahli tentang asas retroaktif apakah meliputi hukum materiil maupun 
formil, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 68 undang-undang a quo tidak 
mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah 
diundangkannnya Undang-undang KPK (vide Pasal 72) sampai dengan 
terbentuknya KPK (vide Pasal 70), sebagaimana telah diuraikan di atas; (hal. 73)
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Bram Manopo mengajukan Hak Uji Materil
11 Nopember 2004, pada saat Bram 
Manopo dan Abdullah Puteh menjadi
terdakwa di Pengadilan Tipikor

MK menjatuhkan putusan pada tanggal 14 
Februari 2005

YurisprudensiYurisprudensi MA (MA (PengadilanPengadilan
TIPIKOR)TIPIKOR)……
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YurisprudensiYurisprudensi MA (MA (PengadilanPengadilan
TIPIKOR)TIPIKOR)……

Menjatuhkan vonis bersalah terhadap Abdullah 
Puteh tanggal 11 April 2005 
(2 bulan setelah putusan MK)
Menjatuhkan vonis terhadap Bram tanggal 20 
September 2005
(7 bulan setelah putusan MK)

Walaupun telah ada pertimbangan MK namun
pengadilan Tipikor tetap mengadili dan menghukum

Bram Manopo maupun Abdullah Puteh
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Abdullah Puteh mengajukan banding
Salah satu dalil AP: 
“KPK tidak berwenang (sesuai putusan MK)”

Pengadilan Tinggi Tipikor tetap
menghukum Abdullah Puteh

Mengenai dalil AP Pengadilan Tinggi Tipikor tidak
menerima dalil tersebut dengan alasan Putusan MK 
tersebut tidak mengikat karena MK sendiri telah
mengadili Undang-Undang yang ada sebelum MK 
sendiri berdiri (UU No. 24 Tahun 2003)
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SikapSikap MahkamahMahkamah AgungAgung
((PengPeng. TIPIKOR). TIPIKOR)
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Abdullah Puteh mengajukan KASASI 
Dalil AP terkait pertimbangan hukum MK
Harapan MA menyatakan bahwa judex
factie salah menerapkan hukum.
Atas dalil ini, MA membahas secara
khusus

YurisprudensiYurisprudensi MA (MA (PengadilanPengadilan
TIPIKOR)TIPIKOR)……
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Yurisprudensi MA

Di halaman 80 Putusan MA No. 1344 K/Pid/2005 
Mahkamah Agung menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 72 Undang-Undang No. 30 
Tahun 2002 tentang pemberlakuan Undang-Undang aquo, 
pertimbangan mana menimbulkan pro dan kontra antara ahli
hukum yang dapat berimplikasi negatif terhadap penerapan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung memandang perlu
mempertimbangkan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang
memberikan pertimbangan atas pasal 72 Undang-Undang No. 30 
Tahun 2002, mengingat pertimbangan tersebut, menimbulkan
penafsiran sebagai pendapat Mahkamah Konstitusi…dst” (hal. 80)
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Yurisprudensi MA…
Pada akhirnya Mahkamah Agung di halaman 81-82 putusannya 
menyatakan: 

“ Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi khususnya 
pertimbangan mengenai Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK 
berlaku kedepan (prospective) sekalipun diakui bahwa masalah penerapan Undang-
Undang bukan wewenang Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan wewenang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 23 c ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung 
berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah berlebihan (overbodig), 
kontradiktif dan melampaui batas wewenangnya serta dapat menghambat upaya 
percepatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai wewenang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal …dst…dihubungkan dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 069/PUU/II/2004, 
Judex Factie telah dengan tepat dan benar mengadili perkara a quo menurut ketentuan 
Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan-keberatan kasasi 
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa huruf B butir 4 sampai dengan 16 
tidak dapat dibernarkan, karena tidak beralasan menurut hukum;”
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Berdasarkan Putusan MA No. 1344 K/Pid/2005 
serta putusan-putusan Pengadilan dan Pengadilan

Tinggi Tipikor tersebut maka berarti MA beserta
pengadilan dibawahnya menyatakan bahwa KPK

berwenang untuk menggunakan segala
kewenangannya untuk perkara tipikor yang 

tempus delictinya terjadi sebelum berlakunya
UU KPK.
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Mungkin pertanyaan yang akan timbul dari putusan MA tersebut adalah, 
pertimbangan hukum yang mana yang perlu diikuti, MK atau MA, 
mengingat kedudukan keduanya secara konstitusional setara? 

Jawabannya terletak di jawaban atas pertanyaan lembaga mana yang berwenang untuk
menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili suatu perkara. 

Pasal 24C Amandemen Ke-3 UUD 1945
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24A Amandemen Ke-3 UUD 1945
(1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 
yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 28 UU No. 5/2004 jo 14/1985 tentang Mahkamah Agung
(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. permohonan kasasi;
b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
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Apa yang dapat dilakukan terdakwa jika KPK menangani perkara sebelum 2003?
Langkah Pertama Tersangka/Terdakwa:
Praperadilan – Tersangka akan mengajukan praperadilan untuk menyatakan bahwa
KPK tidak berwenang menangani perkara tsb. 

Langkah Kedua
Eksepsi di Pengadilan Tipikor, menuntut agar Pengadilan Tipikor menyatakan
dakwaan JPU tidak dapat diterima karena KPK tidak berwenang. Putusan MA No. 
1344 K/Pid/2005 telah meyatakan bahwa Pengadilan Berwenang yang artinya KPK 
berwenang

Jika Pengadilan Tipikor mengabulkan eksepsi tersebut maka putusannya akan
menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara a quo dan
menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Jika ini yang terjadi maka KPK dapat melakukan upaya hukum

Langkah Ketiga
Hak Uji Materil (lagi) Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 

MengapaMengapa SengketaSengketa KewenanganKewenangan
MengadiliMengadili??
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KESIMPULAN KEDUAKESIMPULAN KEDUA

KPK jangan ragu-ragu
menangani semua perkara atau
mengambil alih perkara yang 
terjadi sebelum 2002


