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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan 

untuk menjawab masalah yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Peranan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka 

penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi 

intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data 

mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yaitu mencari dan 

mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan mengenai adanya suatu 

dugaan tindak pidana korupsi dengan membuat dan menyampaikan 

laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan 

untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan 

dilakukan. Selain hal tersebut, Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 

Karanganyar juga memiliki peran dalam mengawasi pemerintahan dan 

pembangunan daerah yang disebut sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

2. Hambatan yang dihadapi Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 

Karanganyar dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi 

terdiri dari aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Aspek yuridisnya adalah 

modus operandi yang terstruktur, sistemik dan masif dari para pelaku, 
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peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan tuntutan 

perkembangan masyarakat dan reformasi birokrasi pemerintahan yang 

tidak sepenuhnya mengakomodasi tugas dan wewenang Intelijen Yustisial 

Kejaksaan. Sedangkan hambatan aspek non-yuridis adalah kurangnya 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan 

Negeri Karanganyar, terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara 

banyak perkara yang harus ditangani, serta faktor kemampuan beroleh 

informasi aktual dan tepat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan 

Penulis adalah perihal: 

1. Sumber Daya Manusia 

Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar sebaiknya menambah 

jumlah anggota agar penanganan penyelidikan dugaan tindak pidana 

korupsi lebih efektif karena banyaknya peran yang harus dibebankan 

kepada seksi intelijen sementara jumlah SDM masih kurang. 

2. Anggaran 

Jumlah anggaran untuk akomodasi dan birokrasi dalam tatanan Kejaksaan 

Negeri Karanganyar sebaiknya ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar 

kinerja para Jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar lebih maksimal dalam 

menjalankan program sesuai tugas dan tanggungjawab dimasing-masing 

bidangnya, khususnya seksi Intelijen. 



59 

 

3. Pemberdayaan budaya anti-korupsi. 

Kejaksaan Negeri Karanganyar juga harus ikut terlibat dalam mengajarkan 

dan menyadarkan budaya anti-korupsi kepada masyarakat. Hal ini bisa 

dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti, seminar-seminar atau 

penyebaran iklan-iklan yang pada intinya diarahkan untuk memerangi 

bahaya tindak pidana korupsi. Disisi lain, kesadaran masyarakat yang 

tinggi untuk memerangi tindak pidana korupsi akan mempermudah peran 

Intelijen Kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 


