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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Keuangan Negara memegang peranan penting dalam suatu      

Negara, bahkan dapat dikatakan keuangan Negara merupakan motor 

penggerak bagi Negara itu dalam menjalankan roda pemerintahan.  

“Pengeluaran pemerintah dari tahun ketahun makin meningkat 

sehingga, jika penyelenggaraan tugas–tugas pemerintah tidak dilakukan 

dengan cara efisien dan hemat, maka jumlah yang dibocorkan karena 

inefisiensi makin lama makin meningkat pula jumlahnya.”1 

“Untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional oleh 

pemerintah, diperlukan suatu aparatur yang efektif, efisien dan mantap, 

sehingga mampu melaksanakan tugas–tugas umum pemerintah dan 

menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar, terhindar dari 

perbuatan-perbuatan yang menghambat pembangunan seperti, korupsi, 

penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, 

pungutan-pungutan liar serta berbagai penyimpangan lainnya.”2 yang sangat 

merugikan keuangan Negara pada khususnya serta masyarakat pada 

umumnya. 

 

                                                                 
1  Bohari, Pengawasanan Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali, 1992, hal.1 
2 Batonggan Pinem, “Peranan BPK Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan  

Berwibawa, Menuju Hari Esok yang Lebih Baik ” Pemeriksa, Nomor 100 (Juni, 2005),  hal. 61  

1 



 2 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “Adanya hak dan kewajiban tersebut 

membawa akibat Negara harus menyusun rencana pemasukan maupun 

pengeluaran uang yang dituangkan dalam anggaran Negara yang terdiri dari: 

anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan kekayaan Negara yang 

dipisahkan misalnya pada perusahaan-perusahaan Negara.”3 

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang No. 20 

Tahun 2001, unsur-unsur korupsi adalah: 

      1. dilakukan oleh orang atau badan. 

      2. adanya perbuatan melawan hukum. 

      3. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan. 

      4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

           “Mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kerugian Negara   

adalah: 

1. kebocoran 

2. pemborosan 

3. penyimpangan 

                   4. penyelewengan.”4 

                                                                 
3 M. Subagio, Hukum Keuangan Negara,Jakarta, Rajawali, 1991, hal.12-13 
4 M. Subagio, Ibid, hal 160 
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  Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di 

seluruh lini kehidupan, menjadi sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan 

pemerintahan Negara, termasuk juga pemerintahan di daerah. “Menurut 

Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim yang menyebabkan 

meningkatnya aktivitas korupsi, baik yang sesungguhnya maupun yang 

dirasakan di beberapa negara, karena terjadinya perubahan politik yang 

sistematik, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga 

Sosial dan Politik , tetapi juga Hukum.”5 

Korupsi yang sudah lama berjangkit di negeri ini, sudah menjadi 

penyakit kronis, berurat dan berakar dalam setiap sendi kehidupan, ternyata 

tidak datang begitu saja. Ia ada karena sudah mengalami proses belajar yang 

cukup lama. Percaya atau tidak, korupsi itu hasil belajar seseorang dan 

kemudian diajarkannya lagi kepada orang lain. Begitu seterusnya sehingga 

korupsi ada dimana-mana. “faktor utama perbuatan korupsi adalah manusia, 

sampai-sampai seorang Kwik Kian Gie mengatakan akan percuma, tidak akan 

efektif sama sekali seluruh upaya pemberantasan korupsi dibuat jika faktor 

manusianya dikesampingkan, jika tidak ada program yang berfokus pada 

perbaikan manusianya sendiri.”6   

Pada awalnya penyebab korupsi adalah kemiskinan, sehingga 

kemiskinan menjadi akar dari masalah korupsi, hal ini terlihat dari 

                                                                 
  5 Kimberly Ann Elliot,Ccorruption and the GlobalEconomy , Terjemahan Yayasan Obor 

Indonesia,   edisi  pertama, 1999, hal. 11  
  6 Kwik Kian Gie,” Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran,   

Kesejahteraan, dan Keadilan.” 2003 , hal. 1 
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ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari penyelenggara 

negara. Namun paradigma tersebut telah bergeser karena ternyata perbuatan 

korupsi itu sendiri telah mengarah pada sektor swasta dan birokrat tinggi yang 

level kehidupannya telah bergelimang dengan kekayaan. 

Pada jaman Belanda belum ada aturan khusus yang mengatur 

perbuatan korupsi, sehingga setiap perbuatan pegawai negeri yang dianggap 

koruptif diatur dalam KUHP Belanda yang dikenal dengan Wetboek van 

Strafrecht (WVS). 

Dalam jaman awal kemerdekaan dibentuklah Undang-Undang No. 24 

Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi. Sesuai perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka 

penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara, Undang-Undang No. 24 

Prp Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka menjangkau modus 

operandi penyimpangan keuangan Negara maka dibentuklah Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001  

“Melihat perkembangan kasus korupsi di Indonesia yang demikian 

pesat perkembangannya, pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk 

melakukan pemberantasan korupsi dengan ancaman pidana yang lebih berat, 

maupun membentuk lembaga baru berupa Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) dan Tim Pemburu Koruptor (TPK) disamping 
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kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani penyidikan tindak pidana 

korupsi.”7 

“Tidak tanggung-tanggung, bahkan Presiden Republik Indonesia telah 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan 

kepada para Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk: 

1. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik 

dilingkungan pemerintahan daerah. 

2. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar 

dalam pelaksanaannya. 

3. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran 

keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.”8  

“Aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam pemberantasan tindak pidana di Indonesia, berdasarkan sistem 

KUHAP, tugas dan wewenang aparat hukum dibedakan dan dipisahkan 

menjadi 4 tahapan acara pidana, yaitu: 

1.Tahap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik 

kepolisian   Republik Indonesia. 

                                                                 
7 Pindo Kartikani, SH, Mhum, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi, 2007, hal. 2  
8 Inpres No. 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
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2.Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari 

Kejaksaan. 

3.Tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim. 

4.Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa 

dan lembaga pemasyarakatan dengan Pengawasanan dan pengamatan 

dari Ketua Pengadilan Negeri.”9 

Jaksa sebagai aparat Negara yang diberi kepercayaan menempatkan 

hukum pidana yang secara umum tugasnya sebagai penuntut umum dan 

eksekutor saja, tetapi dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan 

penyidikan serta penyelidikan lanjutan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) 

KUHAP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa 

penyidikan dalam delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh penyidik, jaksa 

dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Sementara dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang No. 16 

Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan juga berwenang mengadakan 

penyidikan terhadap tindak pidana khusus, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 

(1) huruf d, yang menyatakan “ melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

tertentu berdasarkan Undang-Undang.” Hal ini jelas bahwa Kejaksaan 

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. 

“Dalam tindak pidana korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat 

                                                                 
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana I ndonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi 2001, hal 117 
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2 KUHAP jo Pasal 17 PP No.27 Tahun 1983 dan sekaligus berwenang dalam 

tahap penuntutan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.”10 

Berkaitan dengan kewenangan penyidik dan penuntutan tindak pidana 

korupsi, KPK juga dapat berperan aktif didalamnya, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: 

” 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 hari kerja, terhitung sejak tanggal 
diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.” 

 
“Dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap 

bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara, 

Kejaksaan memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPKP sejak 

tahun 1989 yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan bersama BPKP dan 

Kejagung No. juklak-001/J.A/2/1989 No. Kep-145/k/1989 perihal upaya 

penanganan bersama BPKP dalam tindak pidana korupsi yang diberi 

kewenangan untuk menghitung kerugian negara.”11 

Dalam perkembangan hasil audit BPKP, sudah mengarah pada audit 

adanya “melawan hukum” yang bukan merupakan “zona wewenangnya”. 

Kewenangan BPKP dalam melakukan audit adalah dalam zona accounting, 

sehingga tidak perlu jauh mencari adanya perbuatan melawan hukum atau 

tidak, karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum. 

 

                                                                 
10 PP N0. 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
11 http://www.bpkp.go.id Down load Rabu, 19 September 2007 Pukul 14:55 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan 

judul: “BANTUAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN (BPKP) KEPADA KEJAKSAAN DALAM 

PENYIDIKAN TERHADAP PENYELEWENGAN KEUANGAN 

NEGARA” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti, maka 

penulis menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Adapun 

Pembatasan masalah yang akan dibahas adalah bentuk bantuan, proses 

penyidikan dan penuntutan serta hambatan dalam penyidikan dan penuntutan 

terhadap penyelewengan keuangan Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan 

berdasarkan Nota Kesepahaman dengan  Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan  (BPKP) 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan  

permasalahan: 

1. Bagaimanakah bentuk bantuan BPKP kepada Kejaksaan dalam penyidikan 

dan penuntutan  terhadap penyelewengan keuangan negara? 

2. Bagaimana mekanisme proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan 

Kejaksaan terhadap penyelewengan keuangan Negara dengan bantuan 

BPKP? 
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3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam 

penyidikan maupun penuntutan terhadap penyelewengan keuangan Negara 

dengan bantuan BPKP? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui bentuk bantuan antara  BPKP dengan Kejaksaan 

dan penyidikan serta penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan 

terhadap penyelewengan keuangan Negara dengan bantuan BPKP. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam 

penyidikan terhadap penyelewengan keuangan Negara dengan bantuan 

BPKP. 

2. Manfaat Penelitian. 

a. Dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku 

kuliah dan melihat secara langsung dalam praktek.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan 

ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai tindak 

Pidana korupsi. 

c. Terjalinnya kemitraan antara kejaksaan dan BPKP dalam penyidikan 

dan penuntutan terhadap penyelewengan keuangan Negara. 
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E. Kerangka Pemikiran 

“Melihat peran aktif pemerintah yang cukup besar dalam 

pembangunan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur sebagai cita-cita proklamasi, sifat aparatur pemerintah yang bersih 

dan berwibawa merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional.”12  

“Dalam praktek tidak jarang terjadi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang ditentukan itu. Dalam hal ini dikatakan bahwa 

telah terjadi penyimpangan atau deviasi.”13 

Berhubung dengan itu, pemerintah berusaha mencegah bahkan 

menumpas kebocoran atau penyelewengan yang terjadi dengan upaya 

meningkatkan Pengawasanan dalam administrasi keuangan Negara. 

“Tidak bisa disangsikan lagi bahwa banyaknya lembaga 

Pengawasanan di Negara Republik Indonesia menimbulkan kesan sebagai 

upaya pengepungan setiap kemungkinan penyelewengan dari setiap 

birokrasi.”14 

Negara Republik Indonesia memiliki aparat Pengawasanan yang 

semakin lengkap dengan lahirnya Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang 

kedudukan BPKP sebagai usaha peningkatan fungsi Pengawasanan, 

disamping aparat Pengawasanan yang lain seperti, BPK, Inspektorat jenderal 

Departemen, Inspektorat wilayah dan yang lain telah ada. 

Salah satu tugas pokok BPKP adalah, “melakukan pemeriksaan 

khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan 

                                                                 
12 Batonggan Pinem, Op.cit, hal. 100 
13 Bohari, Op.cit, Hal 5. 
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kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang 

merugikan Negara.”15 

“Untuk melaksanakan pemeriksaan khusus, BPKP memperoleh 

masukan sebagai dasar pendalaman dari pengaduan masyarakat dan 

pengembangan dari hasil pemeriksaan. Tugas yang harus dilaksanakan adalah 

mengungkapkan: 

a) Keterjadian penyimpangan; 

b) Adanya bukti kerugian keuangan Negara; 

c) Adanya bukti orang atau badan yang melakukan penyimpangan; 

d) Adanya bukti orang atau badan yang menikmati hasil  

penyimpangan.”16 

Jika diketemukan bukti yang merugikan Negara maka akan diteruskan 

ke aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung untuk diproses sesuai 

hukum yang berlaku mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di 

pengadilan.  

 “Aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain peran 

serta masyarakat, berdasarkan sistem KUHAP. Tugas dan wewenang aparat 

hukum dibedakan dan dipisahkan menjadi 4 tahapan acara pidana, yaitu: 

1. Tahap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik 

Kepolisian  Republik Indonesia. 

                                                                                                                                                                                  
14 Syahrir, Pengamanan Dana dan Daya Negara , Prisma, Maret, 1986, Hal.17 
15 Reformasi Perpajakan dan Peranan BPKP Dalam Sistim Pengawasanan, Menyongsong 

Indonesia Baru Tahun 2000, kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan Republik Indonesia, 
Hal.254. 

16 http://www.bpkp.go.id/ Unit / Pusat / Korupsi Tanggung Jawab Siapa. Pdf, 21 september 2007.  
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2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dari 

Kejaksaan. 

3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh 

Hakim. 

4. Tahap pelaksanaan putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa 

dan lembaga pemasyarakatan dengan Pengawasanan dan 

pengamatan dari Ketua Pengadilan Negeri.”17 

“Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Jaksa secara umum 

adalah pejabat yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang 

untuk bertindak sebagai Penuntut umum dalam peradilan pidana, juga dapat 

melakukan wewenang Penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana 

tertentu.”18 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, unsur-unsur 

Korupsi adalah: dilakukan oleh orang atau badan, adanya  perbuatan melawan 

hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, dan dapat 

merugikan keuangan atau perekonomian Negara. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Pasal 2 ayat 1, 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

                                                                 
17Andi Hamzah, opcit, hal 117 
18 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang. 

      

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah sebagai usaha mendekati 

masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang bentuk bantuan 

BPKP kepada Kejaksaan dan Penyidikan serta Penuntutan yang dilakukan 

oleh Kejaksaan terhadap penyelewengan keuangan Negara dengan bantuan 

BPKP. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri 

Sukoharjo. 

4. Jenis Data 

            Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data: 

a. Data Primer 
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Data yang penulis dapatkan secara langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian (di Kejaksaan). 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan 

dokumentasi atau bahan yang tertulis berupa peraturan Perundang-

undangan, buku, laporan- laporan dan sebagainya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer, adapun 

teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. 

Dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap 

responden, dalam hal ini adalah pejabat penyidik dan penuntut umum 

di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. 

b. Studi Pustaka 

Studi Pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat dan mengutip serta menelaah peraturan 

perundang-undangan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan tema 

penelitian ini. 

       6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu metode dan 

teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan 
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serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden, kemudian 

hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu 

cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan 

atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa 

kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi. 

  

G.    Sistematika Penulisan 
Pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis akan menguraikan 

hal-hal sebagai berikut: latar belakang masalah, batasan  masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka ini penulis akan 

mengemukakan beberapa landasan teori, yaitu: Konsep Bantuan, Tinjauan 

Tentang Syarat Pemidanaan, Proses Peradilan Pidana, Pengertian Dan Jenis 

Penyelewengan Keuangan Negara, Pengertian Dan Kewenangan BPKP- 

Kejaksaan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hasil penelitian dan 

pembahasan  ini penulis akan mengemukakan isi yang dikaji sesuai dengan 

rumusan masalah, yaitu:  tentang bentuk bantuan BPKP kepada Kejaksaan, 

penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan terhadap Keuangan Negara 

dengan bantuan BPKP dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam 

penyidikan terhadap penyelewengan Keuangan Negara dengan bantuan 

BPKP. 
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 Penutup, dalam penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran-  

saran, Daftar pustaka. 
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