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RANCANGAN  
PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG 

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
 
 
I. UMUM 
 

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi telah menimbulkan 
kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 
sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus 
dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik 
sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas  
kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum  guna menumbuhkembangkan 
kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah 
satu lingkungan peradilan  umum yang dibentuk dengan undang-undang 
tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang 
berada di lingkungan Peradilan Umum yang memiliki kewenangan mengadili 
perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum 
pada kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi akan dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan 
secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk 
pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.  

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang 
persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada 
umumnya. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah Hakim ad hoc, maka dalam 
mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penugasan Hakim ad hoc 
ditentukan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan keahliannya yang 
penunjukannya ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi.  
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Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara 
pidana yang berlaku,  kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur: 
a. mengenai susunan majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan 

baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; 
b. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada 

setiap tingkatan pemeriksaan; 
c. adanya pemeriksaan pendahuluan mengenai kelengkapan, kejelasan, dan 

kecermatan materi surat dakwaan dan batas waktunya. Pemeriksaan 
pendahuluan dimaksudkan agar proses peradilan perkara tindak pidana 
korupsi dapat dipercepat dengan melengkapi sejak dini kekurangan surat 
dakwaan dan/atau berkas perkara yang ditemukan oleh pengadilan; 

d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang harus dapat 
dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. 

  
 Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang 
berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara 
lain mengenai keberadaa hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat 
berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu 
diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun 
bersamaan dengan masa jabatan hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
 

  
II.  PASAL DEMI PASAL 
  

Pasal 1 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Ketentuan ini mengingat ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal  15 Undang-
Undang  Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur dengan Undang-
Undang. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
  

Pasal 4 
Cukup jelas 
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Pasal 5 
Yang dimaksud dengan ”satu-satunya pengadilan” adalah pengadilan yang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya 
diajukan baik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan maupun Penuntut 
pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
Pasal 6 

Huruf a 
 Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tindak pidana pencucian uang” adalah 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Yang dimaksud dengan tindak pidana asalnya adalah yang lazim 
dikenal dengan predicate crime. 
 

 Huruf c 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 7 

Yang dimaksud dengan ”ganti rugi” dalam ketentuan ini adalah kerugian 
yang nyata (materil). 
 

Pasal 8 
Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 10 

 Ayat (1)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (2)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (3)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” misalnya antara lain masalah 
yang berkaitan dengan beban perkara atau beban tugas. 
 
  

Pasal 11 
 Ayat (1)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (2)  
  Cukup jelas. 
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 Ayat (3)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (4)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (5)  

Berdasarkan ketentuan ini, Ketua pengadilan negeri dalam 
menetapkan Hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus tindak pidana korupsi, memilih dari daftar nama Hakim 
ad hoc yang disesuaikan dengan keahlian Hakim ad hoc tersebut. 

 
Pasal 12 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 13 

 Huruf a  
  Cukup jelas. 
 Huruf b  
  Cukup jelas. 
 
 Huruf c  

Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. 

  
 Huruf d  

Yang dimaksud dengan “berpengalaman di bidang hukum” antara 
lain hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum 
pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak. 

 
 Huruf e  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik 
kepentingan dalam menangani perkara. 

  
 Huruf f  
  Cukup jelas. 
 Huruf g  
  Cukup jelas. 
 Huruf h  
  Cukup jelas. 
 Huruf i 

Yang dimaksud dengan ”pengurus partai politik” termasuk sayap 
partai politik.  

 Huruf j  
  Cukup jelas. 
 Huruf k  
  Cukup jelas. 
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Pasal  14 
 Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh 
masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. 

 Ayat (2)  
 Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah 

Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. 
 
Pasal 15 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 16 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 17 

Pelepasan jabatan dalam ketentuan ini bersifat sementara selama hakim ad 
hoc memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. 

 
Pasal 18 

 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b  

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani secara terus 
menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak 
mampu lagi melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. 

 Huruf c  
  Cukup jelas. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 
 Huruf e 
  Cukup jelas. 
  

Pasal  19 
 Huruf a 

Hakim yang dapat dikenakan ketentuan ini apabila pidana yang 
dijatuhkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 

 Huruf b  
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah 
apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, 
dantindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan 
merendahkan martabat hakim. 

 Huruf c  
Cukup jelas. 

 Huruf d 
  Cukup jelas. 
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 Huruf e 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

 Ayat (1)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (2)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (3)  

Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan dalam 
ayat ini dimaksdkan untuk menunggu hasil pemeriksaan terhadap 
pelanggaran tersebut. 

 Ayat (4)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (5)  
  Cukup jelas. 
 
  

Pasal  21 
Cukup jelas 

 
Pasal 22 

  Cukup jelas. 
 
Pasal  23 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 24 

  Cukup jelas. 
 
Pasal  25 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Ketentuan ini sebagai wujud akuntabilitas Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi melalui keterbukaan informasi mengenai 
penyelenggaraan pengadilan. 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 26 
 Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 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 
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

 
Pasal  27 

- Ketentuan mengenai komposisi majelis Hakim berlaku untuk semua 
tingkat pemeriksaan dan peninjauan kembali. 

- Yang dimaksud dengan “sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang” adalah 
jumlah majelis hakim yang lebih dari 3 (tiga) orang selalu berjumlah 
ganjil, misalnya berjumlah 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang, atau 
seterusnya. 

 
 
Pasal  28 

  Ayat (1) 
- Yang dimaksud dengan ”penyerahan berkas perkara” adalah 

penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan tanpa disertai 
dengan penyerahan tanggung jawab terdakwa dan barang bukti. 

- Dalam pemeriksaan pendahuluan, advokat dan terdakwa tidak 
perlu hadir. 

- Hasil pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam bentuk 
penetapan hakim. 

  Ayat (2) 
Hakim yang melakukan pemeriksaan pendahuluan bukan anggota 
majelis hakim dalam perkara pokok. 

  Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

  Ayat (4) 
  Cukup jelas. 

  Ayat (5) 
- Perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. 
- Yang dimaksud dengan ”pelimpahan ke Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi” adalah pelimpahan surat dakwaan, berkas 
perkara, tanggung jawab atas barang bukti dan terdakwa.  

 
Pasal 29 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Penetapan susunan majelis hakim yang dimaksud dalam ketentuan 
ini tidak termasuk hakim yang melakukan pemeriksaan 
pendahuluan.  

 
Pasal 30 
 Cukup jelas 
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Pasal 31 
Waktu 150 (seratus lima puluh) hari dihitung sejak penetapan pengadilan 
yang menetapkan berkas perkara dinyatakan lengkap.  
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
Cukup jelas. 
 

Pasal 38 
Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana; 
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 
Pasal 39 

Dalam ketentuan ini, hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan 
undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat 
kembali, dan langsung bertugas untuk masa 4 (empat) tahun bersamaan 
dengan masa jabatan hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-
Undang ini. 
 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
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Pasal 42  
Cukup jelas. 
  

 Pasal 43  
Cukup jelas. 

 
 Pasal 44  

Cukup jelas. 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. 
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