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ABSTRAK 

RENO SUSILO. C 100 070 149. 2013. SINKRONISASI REGULASI 
PENYIDIKAN dan PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA 
KORUPSI. Fakultas Hukum Universitas Muuhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi 
tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi; (2) Untuk mengetahui 
kesinkronan peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi 
penegak hukum yang berbeda, namun secara atributif diberikan kewenangan yang 
sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif.          

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menganalisis 
kesinkronan antar regulasi perundang-undangan mengenai kewenangan penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana korupsi, secara normatif ada beberapa peraturan 
perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak 
pidana korupsi kepada lembaga berbeda seperti, polisi, kejaksaan dan KPK. Yang 
menjadi objek dalam penelitian normatif ini adalah data-data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer.  

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: (1). Regulasi tentang 
Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
Namun untuk penanganan khusus oleh KPK, undang-undang yang berlaku adalah 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 
(2). Peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi, sudah tertulis otentik sinkron (serasi). Antara 
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya kewenangan penyidikan dan penuntutan 
adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun KUHAP sendiri dalam 
pasal 284 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara 
dalam undang-undang pidana tertentu, termasuk undang-undang yang berkaitan 
dengan tindak pidana korupsi. Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantan 
Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan perwujudan asas lex specialis derogate 
legi generalis. Dasar kewenang KPK dalam menangani kasus korupsi berdasarkan 
ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan polisi dan jaksa dalam 
melakukan penyidikan serta penuntutan, menangani tindak pidana korupsi yang 
tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan ketentuan dalam 
pasal 11 Undang-Undang KPK. 

Kata Kunci : Sinkronisasi, Regulasi Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana 
Korupsi. 

 



A. Latar Belakang 

Proses peradilan tindak pidana korupsi  sebenarnya sama dengan tindak 

pidana yang lain yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.  

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai 

tugas dan wewenang serta masing-masing lembaga yang harus 

melaksanakannya, namun perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan 

kewewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana masih kerap 

terjadi. Perselisihan itu bahkan sangat meruncing sehingga menimbulkan 

sinisme di masyarakat. Misalnya saja masyarakat mengkritik tentang adanya 

rebutan kewenangan menyidik perkara tindak pidana korupsi antara polisi dan 

KPK dalam kasus cicak dan buaya, bahwa dua lembaga penegak hukum 

tersebut oleh sebagian masyarakat dinilai merupakan wujud perebutan 

kekuasaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

  Oleh karena itu perlu adanya sebuah kajian ilmiah terhadap 

peraturan perundangan melalui sebuah penelitian dengan pendekatan 

normatif. Salah satu bentuk penelitian normatif1 adalah sinkronisasi peraturan 

hukum secara vertikal maupun horizontal, dan ini akan dilakukan oleh 

peneliti untuk mengkaji peraturan hukum yang mengatur tugas, kewajiban, 

dan kewenangan penyidik dan penutut umum dalam tindak pidana korupsi. 

                                                            
1) Soerjono Soekanto, 1985, Penelitihan Hukun Normatif, Jakarta: CV. Rajawali, halaman 85 
menyebutkan bahwa penelitihan normatif terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal 
bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu 
serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horisontal apabila menyangkut 
perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama . Lihat juga Khudzaifah Dimyati 
dan Kelik Wardiono, 2008, Op.cit., halaman 38. 



maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna 

penyusunan skripsi yang diberi judul “SINKRONISASI REGULASI 

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

KORUPSI”. 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana 

Korupsi ? 

2. Bagaimana sinkronisasi peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi 

oleh instansi penegak hukum yang berbeda namun secara atributif 

diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan 

penuntutan menurut hukum positif? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan 

Penuntutan Tindak Pidana Korupsi 

2. Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan dalam penanganan tindak pidana 

korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda namun secara atributif 

diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan 

penuntutan menurut hukum positif. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan hukum dalam usaha 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan 



ilmu hukum pidana khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik 

yang masih berupa hipotesis maupun kesimpulan terakhir. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan informasi mengenai instansi mana saja yang dapat 

melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan singkronisasi atas 

kewenangan tersebut dalam tindak pidana korupsi sesuai ketentuan 

normatif yang ada. 

b. Dapat memberikan masukan pada praktisi hukum, akademisi, maupun 

mahasiswa di fakultas hukum khususnya yang ingin mengetahui secara 

mendalam tentang penanganan tindak pidana korupsi secara notmatif 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdiri dari 

sinkronisasi vertical dan sinkronisasi horizontal. syarat dalam melakukan 

penelitihan normatif terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-

undangan secara vertical adalah hierarki norma hukum dari Teori Hans 

Kelsen sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, 

diperbaharui dengan TAP MPR No. IX/MPR/1978, dan terakhir dengan TAP 

MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia. 

sinkronisasi vertical mengkaji mengenai peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang tertentu yang sama, akan  teapi derajatnya berbeda. sinkronisasi 

horizontal mengkaji mengenai peraturan-peraturan yang mengatur bidang 

tertentu yang berbeda, akan  teapi derajatnya sama. Kemudian menganalisis 



kesinkronan dari semua peraturan perundang-undangan yang telah di 

inventarisir dan dipilih sebagai objek yang akan dikaji, yang meliputi 

sinkronisasi tentang konsiderannya, penjelasan umumnya, pasal demi 

pasalnya. 

F. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode 

pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.2 Skripsi ini menggunakan 

metode analisa data kualitatif dengan model interaktif maksudnya  penulis 

melakukan inventarisasi, dan kemudian disusun secara kronologis atau 

secaara hierarchis kemudian menganalisis kesinkronan dari semua peraturan 

perundang-undangan yang telah diinventarisir dan dipilih sebagai objek yang 

akan dikaji yang meliputi sinkronisai tentang: konsiderannya, penjelasan 

umumnya, pasal demi pasalnya3 Selain itu penulis juga melakukan analisis 

dengan metode content analysis. 

PEMBAHASAN  

A. Regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi 

Ketentuan umum tentang proses penyelesaian perkara pidana di 

peradilan diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

yang lazim disebut dengan KUHAP (Kitab Undang – undang Hukum Acara 

Pidana). Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup berlakunya KUHAP sebagai 

                                                            
2 Soerjono Soekanto, Op. Cit., halaman 15. 
3 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiah Surakarta. Hal 39. 



berikut, bahwa “Undang – undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.” 

Peraturan pelaksana dari KUHAP dicantumkan dalam PP No. 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  

Namun demikian dalam peraturan hukum dimungkinkan adanya suatu 

peraturan yang mengatur proses peradilan dalam hal perkara tertentu, 

demikian juga dengan proses penyelesaian perkara pidana korupsi atau tindak 

pidana korupsi selain tunduk pada KUHAP ada peraturan tersendiri untuk 

penyelesaiannya, sehingga akan berlaku asas lex specialis derogate legi 

generalis. “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” (Pasal 38 ayat 1). 

Namun khusus untuk penanganan penyidikan dan penuntutan oleh KPK maka 

aturan yang berlaku adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. “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” (Pasal 39 ayat 1). “Tindakan penyelidikan, penyidikan, 



dan penuntutan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak 

untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi” (pasal 39 ayat 2). 

“Sedangkan bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi  

pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka diberhentikan  

sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai 

pada Komisi Pemberantasan Korupsi” (pasal 39 ayat 3). 4 

1. Kewenangan Penyidikan oleh Kepolisian 

Ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Pasal 1 angka 

10 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang  No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa kepolisian  

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai bentuk perwujudan terhadap 

tugas pokok kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.5 

2. Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan oleh Kejaksaan 

                                                            
4 Mahrus Ali, 2011, “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia”,  Yogyakarta: UII Press, Hal. 176. 
5 Ibid, Hal. 165. Lihat juga Syaiful Watni, Suradji dan Mugiyati (Editor), Analisa dan Evaluasi 
Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007, Hal. 25-26. 



Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan 

pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti 

dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam 

penyelenggaraan peradilan pidana.6 Undang-Undang Nomor  16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 menyatakan, bahwa 

kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan 

penuntutan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi kewenangan 

Kejaksaan Republik Indonesia tidak jauh berbeda dengan kewenangan 

Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan, 

serta melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak 

ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3. Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK (Komisi 

Pemberantasan Korupsi) 

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan 

bahwa terdapat lima tugas KPK yang harus dilaksanakan, yaitu koordinasi 

dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 

korupsi, supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan 

tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan 

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Agar tugas KPK 
                                                            
6 Ibid, Hal. 166. Lihat juga Suradji, Mudiyati, dan Sutriya (Editor), Analisis dan Evaluasi Hukum 
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, Hal. 8. 



tersebut berjalan efektif dan dapat mewujudkan tujuan dibentuknya, KPK 

diberi kewenangan-kewenangan hukum yang secara eksplisit tercantum 

dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-

undang KPTPK.  

Pasal 11 Undang KPTPK. Secara eksplisit Pasal 11 menyatakan, 

bahwa 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).7 

B. Sinkronisasi Peraturan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh 

Instansi Penegak Hukum yang Berbeda Namun Secara Atributif 

Diberikan Kewenangan yang Sama Dalam Melakukan Penyidikan dan 

Penuntutan Menurut Hukum Positif. 

Pada dasarnya Kewenangan atributif polri sebagai penyidik didasarkan 

kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa 

undang-undang ini memberikan wewenang kepada polri untuk melakukan 

tugas penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai 

penyidikan sehingga masih tetep mengacu kepada KUHAP maupun peratuan 
                                                            
7 Ibid. Hal. 174. Lihat juga IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi 
Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Korupsi, Yogyakarta: Total Media, 2009, Hal. 157-161.  



perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. 

Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka (1) KUHAP. 

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan didasarkan pada 

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Negara Republik Indonesia dan berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (6) huruf 

a KUHAP. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sinkronisasi 

antara UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan UU No. 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP. 

Kemudian apabila kita lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantan Korupsi yang mengatur 

kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, bahkan KPK 

juga dapat mengkoordinasi serta melakukan supervisi dengan instansi terkait 

dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Seperti yang 

tercantum dialam Pasal 6 huruf (c) dan Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14. 

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan tersebut selaras dengan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang 

berbunyi: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, 

maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, 

dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara 

pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada 

perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Penjelasan lebih lanjut 

terdapat dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

pelaksanaan KUHAP yang berbunyi : “Penyidikan menurut ketentuan khusus 



acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang-undang tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh 

penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan”. Perbedaan antara KPK dan kepolisian serta 

kejaksaan dalam mengusut tindak pidana korupsi adalah alur kerjanya. 

Kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum yang kewenagannya 

melakukan penyelidikan dan penyidikan yang nantinya jalur koordinasi 

menuju proses peradilan umum pada Pengadilan Negri. Kejaksaan memiliki 

kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan upaya penuntutan 

dalam tindak pidana korupsi, juga melalui perdilan umum yaitu, Pengadilan 

Negri. Sedangkan KPK, kewenangannya dari penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuju proses peradilan 

tindak pidana khusus yakni melalui Peradilan Tindak Pidana Korupsi 

(TIPIKOR).8  

Menurut Penulis, dari paparan peraturan perundang-undangan di atas 

dalam hal penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 

Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur kewenangan KPK 

merupakan perwujudan asas lex specialis derogate legi generalis (peraturan 

yang khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum). Dalam hal ini  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan peraturan yang  bersifat khusus. 

                                                            
8 Syaiful Ahmad Dinar, 2012, KPK Dan KORUPSI, Jakarta, Cintya Press. Hal. 108. 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana. Namun untuk penanganan khusus oleh 

KPK, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 

2. Peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana korupsi, sudah tertulis otentik sinkron (serasi). 

Antara undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya kewenangan 

penyidikan dan penuntutan adalah sebagaimana yang diatur dalam 

KUHAP, namun KUHAP sendiri dalam pasal 284 ayat (2) memberikan 

pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam undang-undang 

pidana tertentu, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi. Penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantan Tindak 

Pidana Korupsi, adalah merupakan perwujudan asas lex specialis derogate 

legi generalis. Dasar kewenang KPK dalam menangani kasus korupsi 

berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK. Sedangkan polisi 

dan jaksa dalam melakukan penyidikan serta penuntutan, menangani 

tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi, berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang KPK. 



B. Saran  

1. Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas mengatur setiap 

kewenagan kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan 

dan penuntutan tindak pidana korupsi, diharapkan instansi yang terkait 

lebih mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melakukan 

kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. 

2. KPK sebagai supervisior, wajib memiliki keterampilan yang baik dalam 

hal teknis yustisial, sehingga kualitas tindak penyelidikan, penyidikan dan 

atau penuntutan dapat terlaksana secara proporsional dan professional, 

maka secara otomatis aparatur kepolisian dan kejaksaan akan memberikan 

apresiasi sebagai layaknya supervisior professional dalam bidangnya. 
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