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KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 i

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya 

sehingga laporan antara penyusunan naskah akademik penguatan hak-hak keuangan Komisi 

Kejaksaan Republik Indonesia selesai dengan tidak ada kendala berarti.  

Penghargaan atas beban pekerjaan harusnya memenuhi asas kesesuaian dan keadilan, 

dimana tugas, fungsi dan wewenang yang dibebankan kepada suatu lembaga khususnya Komisi 

Kejaksaan harus diimbangi dengan besaran hak keuangan dan non keuangan yang diberikan. Dengan 

begitu, Komisi Kejaksaan dapat bekerja dengan lebih baik sehingga dapat berdampak pada 

peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia.  

Terakhir, penyusunan naskah akademik penguatan hak-hak keuangan Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia ini masih belum sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan 

dan akan menjadi masukan yang sangat berharga untuk perbaikan di masa mendatang. 

 

           Jakarta, Agustus 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia menjadi salah satu dari banyak 

negara yang secara tegas memproklamasikan  diri sebagai negara yang berasas 

hukum. Negara yang berasaskan hukum sangat menekankan proses penegakan 

hukum sebagai elemen penting dan fundamental dalam merealisasikan negara hukum 

yang baik. Penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh salah satu lembaganya yaitu 

kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsinya di 

bidang penuntutan mempunyai peran penting dalam menciptakan sistem peradilan 

yang bersih dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kinerja dan 

perilaku Jaksa sering menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini terjadi karena 

masyarakat ikut berperan dan mempengaruhi pergeseran paradigma penegakan 

hukum dimana paradigma keadilan menjadi modal utama sebagai wadah pelaksanaan 

pembangunan guna mewujudkan sistem bermasyarakat yang adil serta makmur. 

Sebagai sebuah lembaga negara, Kejaksaan memiliki dasar hukum dalam 

melaksanakan dan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, dimana hal ini 

tertuang dalam UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Dengan begitu, Kejaksanaan diharapkan mampu menciptakan kinerja yang tinggi 

dalam melakukan proses penegakan hukum di bidang pidana, perdata dan tata usaha 

negara serta ketertiban dan ketentraman umum. Secara umum, proses penegakan 

penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal penuntutan di dijalankan oleh 

seorang jaksa. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
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undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang.1  

Dalam tugasnya sebagai pejabat fungsional, jaksa tidak hanya menjalankan segala 

ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga harus patuh terhadap kode etik 

yang ada pada Kejaksaan. Dengan begitu, Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan 

jaksa-jaksa yang profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan amanat 

undang-undang 1945 dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Namun, dalam beberapan tahun terakhir kasus penegakan hukum yang 

terjadi di Indonesia cenderung melibatkan pejabat kejaksaan sebagai pihak yang 

melemahkan keadilan itu sendiri dengan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 

dalam menangani kasus-kasus hukum tersebut. 

Pada tahun 2008, Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK pada dengan uang tunai 

sebesar USD 600.000,- atau setara dengan Rp.6,1 Miliar sehingga ia dijuluki oleh 

media sebagai “the Six Billion Rupiah Man” yang merupakan parodi dari fim seri 

televisi terkenal pada tahun 1970an (The Six Million Dollar Man yang dibintangi Lee 

Majors) 2. Pada tahun 2011, Dwi Seno Widjanarko dari Kejaksaan Negeri Tanggerang 

merupakan jaksa yang mendapat predikat jaksa teladan tertangkap KPK karena 

melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dengan meminta uang 

 
1 Undang Undang Dasar No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1. 
2 Komisioner Fernandi T. Andi Lolo, Analisis Kritis “Kejaksaan Yang Belum (Juga) Belajar). Diakses 
dari https://komisi-kejaksaan.go.id/kejaksaan-yang-belum-juga-belajar/, 5 Juli 2021. 
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kepada Kepala Kantor Pembantu BRI Ciputat ketika menangani perkara kredit fiktir di 

BRI Unit Ciputat . 

Pada tahun 2017, kasus jaksa yang menyalahgunakan jabatannya berlanjut, 

dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan 

(OTT) terhadap Parlin Purba, Kepala Seksi III Intelijen, Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang 

berprofesi sebagai Jaksa dalam upaya pemberian suap agar penyelidikan terhadap PT 

Mukomuko Putra Selatan dihentikan. Terakhir, pada tahun 2020 kasus yang masih 

hangat terjadi pada mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima 

suap sebesar US$ 500.000 (sekitar Rp 7 miliar) dalam upaya untuk mengurus fatwa 

Mahkamah Agung bagi Djoko Tjandra untuk dapat kembali ke Indonesia tanpa perlu 

menjalani vonis dua tahun penjara kasus Bank Bali . 

Beberapa kasus penangkapan jaksa di atas menambah panjang daftar jaksa yang 

bermental koruptif dan melanggar hukum dan sumpah jabatannya. Lebih jauh, 

peristiwa tersebut yang menunjukkan bahwa jaksa korup tidak dapat disederhanakan 

sebagai sekedar fennomena penyalahgunaan kekuasaan karena termotivasi oleh 

keserakahan individual. Tapi fenomena ini punya dimensi yang lebih besar, dimana 

operasi tangkap tangan merupakan katalis dari masalah-masalah struktural yang gagal 

ditangani secara menyeluruh oleh Kejaksaan. 

 
 Tempo..co, Jaksa Dwi Seno Divonis 1,5 tahun. diakses dari 

https://nasional.tempo.co/read/357108/jaksa-dwi-seno-divonis15-tahun/full&view=ok, 5 Juli 2021. 
 BBC Indonesia. Mantan Jaksa pinangki divonis 10 tahun penjara, terbukti terima suap Rp7 miliar 

dna lakukan pemufakatan jahan untuk bebaskan Djoko Tjandra. Diakses dari 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689, 5 Juli 2021. 

3

4
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Secara umum, masalah pada tubuh kejaksaan terpusat pada manajemen operasi 

dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa, khususnya pada siapa, 

melakukan apa, bagaimana, dimana dan kapan belum tentu rinci dalam operasional 

penanganan perkara sehingga pihak yang berurusan dengan Kejaksaan sering kali 

tidka tahu apakah pejabat yang mereka temui adalah pejabat yang berwenang 

bertindak atau tidak. Hal ini yang masih terlihat abu-abu yang sering dimanfaatkan 

oleh okum-oknum Kejaksaan. Pengawasan yang melekat dan berjenjang baik secara 

fungsional maupun struktural disegala lini masih sering tidak berjalan baik sehingga 

semakin termotivasi oknum untuk menjalankan praktek-praktek koruptif karena 

lengahnya para penjaga . Oleh karena itu, muncullah komitmen untuk melakukan 

pembersihan internal sehingga kejadian yang memalukan ini tidak terjadi kembali 

melalui Komisi Kejaksaan RI. 

Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia dijelaskan bahwa Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang 

susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan . Hal ini menunjukkan bahwa Presiden telah 

melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan dengan membentuk Komisi 

Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan pengawasan, 

pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai 

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan 

perundang-undangan,  kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan 

 
 Komisioner Fernandi T. Andi Lolo, Analisis Kritis “Kejaksaan Yang Belum (Juga) Belajar). Diakses 

dari https://komisi-kejaksaan.go.id/kejaksaan-yang-belum-juga-belajar/, 5 Juli 2021. 
 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 38. 

5

6

5

6
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juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, 

kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan 

Kejaksaan7. Lebih jauh, Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Komisi Kejaksaan 

merupakan lembaga non struktural, dimana dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya bersifat mandiri, sehingga jangkauan pekerjaan dan beban kerja yang 

ditanggung juga menjadi lebih besar. 

Sebagai Lembaga non struktural yang bertugas secara independen dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, Komisi Kejaksaan memiliki 

ketidaksesuaian dan ketidaksetaraan beban kerja dengan hak keuangan yang 

diterima. Hal tersebut terlihat ketika dibandingkan dengan lembaga sejenis seperti 

Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Yudisial dan Dewan pengawas KPK, dimana masing-

masing komisioner mendapatkan hak keuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

komisioner Komisi Kejaksaan. Padahal pada pelaksanaan tugas komisi Kejaksaan 

memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

lembaga sejenis lainnya.  

Secara umum, Komisi Kejaksanaan melakukan pengawasan terhadap seluruh 

perilaku dan kinerja satker, pegawai, jaksa dan Tata usaha baik di dalam organisasi 

maupun diluar organisasi. Terdapat 537 satker Kejaksaan Negeri (Kejari), 32 satker 

Kejaksaan Tinggi (Kejati), 10.715 jaksa, 25.332 pegawai dan 14.617 tata usaha di 

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Banyaknya jumlah satker, pegawai, jaksa 

dan tata usaha yang diawasi menjadi lebih berat karena Komisi Kejaksaan hanya terdiri 

atas 9 orang komisioner. Jika dipetakan untuk setiap anggota komisioner akan 

 
7 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. 
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mengawasi 60 satker Kejari, 4 satker Kejati, 1.190 jaksa, 2.815 pegawai dan 1.624 tata 

usaha. Hal ini menunjukkan bahwa beban tugas yang diemban Komisi Kejaksaan 

sangat besar mengingat banyaknya jumlah satker, jaksa, dan pegawai non jaksa yang 

diawasi perilaku dan kinerjanya. Namun, tingginya beban kerja diemban tidak 

menurunkan kinerja Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan. Hal ini terlihat 

dari apresiasi yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet RI terhadap laporan kinerja 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan nomor B-

0160/Seskab/Polhukam/05/2020. 

Komisi Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan ulang atau 

pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas 

internal Kejaksaan sampai dengan mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan 

oleh aparat pengawas internal.8 Pada Komisi Kepolisional nasional berwenang untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran dan 

pertimbangan lainnya kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan 

pengembangan sarana dan prasarana Polri.9 Pada Dewan Pengawas KPK tugasnya 

untuk melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, menyusun kode 

etik sampai dengan menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya pelanggaran 

kode etik.10 Pada Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim 

 
8 ibid, pasal 4. 
9 Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian nasional. 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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agung dan hakim ad hoc, menetapkan, menjaga dan menegakkan kode etik dan 

pedoman perilaku Hakim.11 

Secara umum, terlihat bahwa beban kerja Komisi Kejaksaaan yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik 

Indonesia jika dibandingkan dengan lembaga non struktural sejenisnya. Tetapi beban 

kerja yang besar tersebut tidak sejalan dengan hak-hak keuangan yang diterima oleh 

anggota Komisi Kejaksaan jika dibandingkan dengan lembaga lainnya. Secara 

terperinci besaran hak-hak keuangan dari masing-masing lembaga dapat dicermati 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1. Perbandingan Hak-Hak Keuangan Lembaga Non Struktural 

Kompolnas Komjak Dewas KPK Komisi Yudisial 

- Ketua sebesar
Rp25.000.000,00 
(dua puluh lima 
juta rupiah); 

- Wakil Ketua, 
sebesar 
Rp23.500.000,00 
(dua puluh tiga 
juta lima ratus 
ribu rupiah); 

- Sekretaris, 
sebesar 
Rp22.000.000,00 
(dua puluh dua 
juta rupiah); dan 

- Anggota, sebesar 
Rp22.000.000,00 
(dua puluh dua 
juta rupiah). 

- Ketua sebesar 
Rp18.000.000,00 
(delapan belas 
juta rupiah); 

- Wakil Ketua, 
sebesar 
Rp16.000.000,00 
(enam belas juta 
rupiah); 

- Sekretaris, 
sebesar 
Rp15.000.000,00 
(lima belas juta 
rupiah); dan  

- Anggota, sebesar 
Rp14.000.000,00 
(empat belas juta 
rupiah). 

1. Gaji Pokok: 
a) Ketua sebesar 

Rp5.040.000,00 
(lima juta empat 
puluh ribu rupiah). 

b) Anggota sebesar 
Rp4.620.000,00 
(empat juta enam 
ratus dua puluh 
ribu rupiah). 

2. Tunjangan Jabatan: 
a) Ketua sebesar 

Rp5.500.000,00 
(lima juta lima 
ratus ribu rupiah). 

b) 2. Anggota sebesar 
Rp5.500.000,00 
(lima juta lima 
ratus ribu rupiah). 

- Besaran gaji pokok 
anggota Komisi 
Yudisial mengacu 
pada peraturan 
pemerintah yang 
mengatur mengenai 
ketentuan dan 
besaran gaji pokok 
pimpinan lembaga 
tertinggi/tinggi 
negara dan anggota 
lembaga tinggi 
negara. 

- Tunjangan Jabatan: 
a) Ketua sebesar 

Rp82.451.000,00 
(delapan puluh 
dua juta empat 

 
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 
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Kompolnas Komjak Dewas KPK Komisi Yudisial 

 
3. Tunjangan 

Kehormatan: 
a) Ketua sebesar 

Rp2.396.000,00 
(dua juta tiga ratus 
sembilan puluh 
enam ribu rupiah). 

b) Anggota sebesar 
Rp2.3I4.000,00 
(dua juta tiga ratus 
empat belas ribu 
rupiah). 

4. tujangan 
perumahan 

a) ketua sebesar 
Rp37.750.00,00 
(tiga puluh juta 
tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) 

b) anggota sebesar 
Rp34.900.00,00 
(tiga puluh empat 
juta Sembilan ratus 
ribu rupiah) 

5. tunjangan 
transportasi 

a) ketua sebesar 
Rp29.546.000,00 
(dua puluh 
Sembilan juta lima 
ratus empat puluh 
enam ribu rupiah) 

b) anggota sebesar 
Rp27.330.000,00 
(dua puluh tuju 
juta tiga ratus tiga 
puluh ribu rupiah) 

6. tunjangan asuransi 

ratus lima puluh 
satu ribu rupiah). 

b) Wakil ketua 
sebesar 
Rp70.083.000,00 
(tujuh puluh juta 
delapan puluh tiga 
ribu rupiah) 

c) Anggota sebesar 
Rp61.838.000,00 
(enam puluh satu 
juta delapan ratus 
tiga puluh delapan 
ribu rupiah). 
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Kompolnas Komjak Dewas KPK Komisi Yudisial 

a) ketua sebesar 
Rp16.325.000,00 
(enam belas juta 
tiga ratus dua 
puluh lima ribu 
rupiah) 

b) anggota sebesar 
Rp16.325.000,00 
(enam belas juta 
tiga ratus dua 
puluh lima ribu 
rupiah) 

7. tunjangan hari tua 
a) ketua sebesar 

Rp8.063.500,00 
(delapan juta 
enam puluh tiga 
ribu lima ratus 
rupiah) 

b) anggota sebesar 
Rp6.807.250,00 
(enam juta 
delapan ratus 
ribu tujuh ribu 
dua ratus lima 
puluh rupiah). 

Dengan membandingkan beban kerja dan besaran hak-hak keuangan yang 

diterima ketua, wakil ketua dan anggota dari Komisi Kejaksaan dengan lembaga 

lainnya terlihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara beban kerja dan hak keuangan 

yang diterima. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kejaksaan RI 

belum menunjukkan asas kesetaraan dan keadilan bagi komisioner Komisi Kejaksaaan 

yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang setara. Lebih jauh, Komisi Kejaksaan 



Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 10

bahkan memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan dengna lembaga sejenisnya 

yang hanya bertugas memberikan rekomendasi dan saran pertimbangan serta 

penegakan kode etik dan pedoman perilaku. Padahal anggota Komisi Kejaksaan 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Indonesia. 

Karena merupakan penggerak pekerjaan, angota yang bekerja dan menjalankan fungsi 

organisasi demi memberikan kontribusi positif bagi instansi tersebut sehingga 

pegawai merupakan aset yang perlu dijaga dengan memberikan hak-hak yang 

memadai bagi mereka seperti gaji, tunjangan, kenaikan pangkat serta Kenaikan Gaji 

Berkala (KGB).  

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil 

yang menjalankan tugas negara berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan 

pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pemberian gaji kepada Pegawai Negeri Sipil 

didasarkan pada asumsi bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus 

dapat hidup layak dari gajinya. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya 

diberikan juga berbagai macam tunjangan dan tambahan penghasilan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negri Sipil dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraannya. Gaji dan tunjangan 

tambahan yang diterima diharapkan dapat membuat anggota merasa mendapatkan 

penghargaan yang layak, meningkatkan motivasi kerja dan mencegah tindakan 

korupsi di lingkungan pemerintahan. Dengan begitu, peningkatan hak-hak keuangan 

komisioner Komisi Kejaksaan diharapkan dapat mendorong terwujudnya Misi Komisi 

Kejaksaan RI untuk “Menjadi lembaga mandiri dan terpercaya yang bertanggungjawab 

kepada Presiden untuk Kejaksaan RI yang profesional”. 



Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 11

Berdasarkan uraian di atas, Presiden RI diharapkan dapat melakukan penyesuaian 

dan menyetarakan beban kerja yang tercermin dari tugas, fungsi dan wewenang yang 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia dengan hak-hak keuangan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas 

lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kejaksaan RI. Penyesuaian 

dan penyetaraan hak-hak keuangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan hak-hak 

keuangan Komisi Kejaksaan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan 

meningkatkan motivasi kerja bagi komisioner Komisi Kejaksaan RI dalam menjalankan 

tugas, fungsi dan wewenangnya. Melalui peningkatan hak-hak keuangan keuangan 

tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Komisi Kejaksaan sehingga 

dampaknya juga dapat meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI. 

 

B. Identifikasi Permasalahan  

Penyusunan naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun rancangan terhadap 

peningkatan hak-hak komisioner. Hal yang perlu dianalisis dan diuraikan berdasarkan 

latar belakang permasalahan diatas antara lain: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai tugas, wewenang dan hak keuangan Komisi 

Kejaksaan RI? 

2. Apakah urgensi peningkatan hak-hak keuangan dan mengapa peningkatan hak 

keuangan diperlukan bagi Komisi Kejaksaan RI? 

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan teoritis dan empiris terhadap 

peningkatan hak hak keuangan Komisi Kejaksaan RI? 
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C. Tujuan dan Kegunaan  

Penyusunan naskah akademik ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang 

jelas dari aspek hukum, mengenai tugas, wewenang dan hak keuangan Komisi 

Kejaksaan RI dalam meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI. Naskah akademik ini 

juga bertujuan untuk memberikan landasan pemikiran urgensi dan pentingnya 

dilakukan evaluasi kinerja dan hak-hak keuangan Komisi Kejaksaan RI dengan 

menggunakan pendekatan akademis, teoritis dan yuridis sebagai arahan dalam 

penyusunan peningkatan hak-hak keuangan Komisi Kejaksaan RI. Selain itu, 

penyusunan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 

masukan bagi Pemerintah dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan 

peningkatan hak-hak keuangan Komisi Kejaksaan RI, sebagai penguatan dari aspek 

hukum yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.   

 

D. Metodologi Penyusunan Naskah Akademik 

Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan penelitian sehingga 

digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode 

penelitian hukum.12 Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bersifat Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif, dimana penulisannya lebih 

menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau 

perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas 

dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan 

 
12 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2020) 
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kenyataan atau fakta-fakta ada, untuk melaksanakan metode penelitian diatas 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Teknik pengumpulan data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah 

bahan yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, yaitu 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang 

membahas bahan hukum primer, seperti: buku, artikel, laporan penelitian, 

dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui 

internet. Bahan hukum tersier bersifat menunjang bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: kamus, buku pegangan, almanak, dan sebagainya, yang 

disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.13 Untuk 

mendapatkan data primer, dilakukan diskusi internal, focus group discussion, 

wawancara, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa 

narasumber berupa anggota Komisi Kejaksaan RI.  

2. Penyajian dan Analisis Data  

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga analisis data yang dilakukan dengan 

mendeskripsikan fakta yang ada dan menganalisisnya berdasarkan hukum 

positif maupun teori yang digunakan dan tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada. Analisis ini tidak terbatas sampai pada tahap pengumpulan dan 

penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu 

 
13 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta. (1998: 103-104). 
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sendiri.14 Analisis deskriptif pula memberikan data tentang suatu keadaan 

atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat 

sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan 

diteliti. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan naskah akademik penguatan hak-hak keuangan 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut: 

1. BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, 

tujuan dan kegunaan, metode penyusunan naskah akademik penguatan hak 

keuangan Komisi Kejaksaan RI, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : Kajian Teoritis & Kajian Empiris 

Pada bab ini menjelaskan kajian literatur yang menguraikan tentang teori Hak 

dan kewajiban, teori keadilan dan teori kinerja, serta kajian empiris yang 

membandingkan tugas, wewenang dan hak keuangan Komisi Kejaksaan RI 

dengan lembaga lainnya dalam penerapan pengelolaan keuangan negara. 

 
14 Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum, cetakan kedua. Jakarta: RinekaCipta. (2003:22).
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3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan dan perundang-undangan terkait 

Pada bab ini menjelaskan hasil kajian terhadap peraturan perundang-

undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-

undang yang baru dengan peraturan perundang-undangan lain. 

4. BAB IV : Landasan filosifis, sosiologis dan yuridis  

Pada bab ini menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 

bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan landasan filosifis, 

sosiologis dan yuridis. 

5. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan 

Pada bab ini menjelaskan muatan jangkauan, arah pengaturan dan ruang 

lingkup dari peraturan yang dibentuk. 

6. BAB VI : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dalam menjawab permasalahan pokok 

kajian serta mengusulkan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada 

Komisi Kejaksaan RI. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis 

a. Teori Hak 

Dalam menjalani kehidupan sosial, termasuk menjalankan pekerjaannya 

setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Menurut 

Notonegoro (2010) hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan 

sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak 

dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa olehnya. Lebih jauh, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan 

karateristik hak secara terperinci, dimana hak memilki makna kewenangan, 

kepemilikan, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya) atau kekuasaan yang 

benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Salim dan Nurbani (2013) 

mempertegas makna dari kewenangan tersebut ke dalam beberapa arti yaitu 

untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; 

memutuskan; pengawasan; yurisdiksi; atau kekuasaan.15  

Menurut Srijanti (2007) hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai 

pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya 

 
15 Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 
Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013:185. 
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peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.16 Secara spesifik, 

Bertens (2000) mengemukakan bahwa teori hak merupakan salah satu aspek dari 

teori deontologi (kewajiban), karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang 

tidak dapat dipisahkan. Teori hak didasarkan atas asumsi bahwa manusia 

mempunyai martabat, dimana setiap manusia memiliki martabat yang sama. 

Menurut Weiss (2006) Hak Asasi Manusia didasarkan pada beberapa sumber 

otoritas, yaitu: 

1. Hak hukum (legal right) 

Merupakan hak yang didasarkan atas sistem/yurisdiksi hukum suatu negara, 

dimana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar 

negara yang bersangkutan. 

2. Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right) 

Merupakan hal yang dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, 

atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan 

masyarakat dalam arti luas. Hak moral ini berkaitan dengan kepentingan 

individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang 

lain. 

3. Hak kontraktual (contractual right) 

Merupakan hak yang mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan 

atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 
16 Srijanti, Etika Berwarga Negara, Salemba Empat, Jakarta, 2007:121 
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b. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil 

adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan 

tidak berat sebelah. Konsep keadilan dan persamaan hak merupakan hal yang 

saling berhubungan. Seperti yang disampaikan oleh Aristoteles yang menekankan 

persamaan hak sebagai konsep keadilan. Menurut Bahder Johan Nasution dalam 

Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran 

Modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak tetap menjadi konsep 

keadilan. 

Dalam konsep keadilan menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua, 

yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah 

keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi 

sifatnya proporsional. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai 

dengan kedudukannya. Dalam keadilan distributif, konsep adil akan terjadi apabila 

setiap orang mendapatkan haknya secara sama rata. Dengan begitu, setiap warga 

negara berhak untuk mendapatkan hak-hak baik yang sifatnya keuangan maupun 

non kueangan yang sesuai atas proporsi kewajiban yang dibebankan kepada 

mereka. 

Sedangkan keadilan komutatif adalah penentuan hak di antara berbagai pihak, 

baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik 

seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui 

cara sah. Atau dapat juga diartikan keadilan komutatif adalah perlakukan terhadap 

seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Dalam keadilan 

komutatif setiap orang diperlakukan secara adil, dimana tidak hanya mendapat 
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haknya tetapi juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu 

kesalahan.  

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Sumber daya manusia sebagai 

aset yang perlu ditingkatkan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dapat 

dipenuhi oleh organisasi. Organisasi harus dapat menciptakan kondisi yang 

kondusif agar dapat mendorong sumber daya manusia di dalamnya memiliki 

kinerja yang baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah menegakkan keadilan organisasi. 

Secara umum, keadilan organisasional merupakan suatu kondisi di mana 

seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja 

(Gibson et al., 2012). Keadilan organisasi menggambarkan peran keadilan sebagai 

sesuatu hal yang terkait secara langsung dalam dunia kerja. Lebih jauh, John S. 

Adam (1963) mengemukakan pendapatnya dalam teori ekuitas, dimana pegawai 

akan menganggap partisipasi mereka ditempat kerja sebagai proses barter atas 

kontribusi yang telah mereka berikan berupa keahlian dan kerja keras, dan sebagai 

gantinya mereka mengharapkan hasil kerja baik berupa gaji ataupun pengakuan. 

Colquitt et al., (2001) mengemukakan bahwa keadilan organisasional 

mempunyai empat tipe, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan 

interpersonal, dan keadilan informasional. 

1. Keadilan distributif 

Menurut Lady dan Conte (2010) keadilan distributif merupakan keadilan yang 

dirasakan dari alokasi hasil atau imbalan kepada anggota organisasi. 

Sedangkan Robbin dan Judge (2015) mengatakan bahwa keadilan distributif 



Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 20

sebagai keadilan mengenai jumlah dan pemberian penghargaan diantara 

individu. Keadilan distributif memiliki hubungan dengan komitmen organisasi. 

Keadilan distributif memiliki pengaruh langsung terhadap komitmen afektif 

dan positif terhadap kepuasan kerja.17 Sehingga karyawan yang merasa 

diperlakukan secara adil atas pembagian hak yang diberikan oleh perusahaan, 

maka mereka akan semakin puas dan berkomitmen atas pekerjaan mereka. 

Sebaliknya, jika mereka merasa terjadi ketidakadilan dalam pendistribusian 

hak tersebut dapat membuat karyawan tidak memiliki komitmen terhadap 

organisasi dan tidak akan merasa puas melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan atasan. Cropanzano et al., (2007) menyebutkan bahwa keadilan 

distributif terdiri dari tiga indikator, yaitu: keadilan menghargai karyawan 

berdasarkan kontribusinya, persamaan menyediakan kompensasi bagi setiap 

karyawan secara garis besar sama, dan kebutuhan menyediakan benefit 

berdasarkan pada kebutuhan personal seseorang. 

2. Keadilan prosedural 

Menurut Robbin dan Judge (2008) keadilan prosedural adalah keadilan yang 

dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan. 

Menurut Noe et al., (2011) keadilan prosedural merupakan konsep keadilaan 

yang berfokus pada metode yang digunakan untuk menentukan imbalan yang 

diterima. Sehingga keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan 

atas proses dan prosedur yang digunakan perusahan untuk mengalokasikan 

 
17 D. P. Hasmarini dan A. Yuniawan. Pengaruh Keadilan Prosedural dan Distributif Terhadap Kepuasan 
Kerja dan Komitmen Afektif. Jurnal Bisnis Strategi (2008) 
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kepuasan individu-individu dalam organisasi. Cropanzano et al., (2007) 

menyebutkan bahwa dalam keadilan prosedural terdiri dari 6 prinsip yang 

menentukan apakah seseorang merasa prosedur yang dijalankan sudah cukup 

adil atau tidak untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu, yaitu: konsistensi, 

minimalisasi bias, keakuratan informasi, dapat diperbaiki/koreksi, 

representatif, dan etis. Indikator tersebut memiliki pengaruh yang sangat 

penting, karena individu dalam organisasi akan mempersepsikan adanya 

keadilan ketika aturan-aturan prosedural yang ada dalam organisasi dipenuhi 

oleh pengambil kebijakan. Sebaliknya, apabila aturan-aturan prosedural 

tersebut dilanggar maka mereka akan mempresepsikan adanya ketidakadilan. 

3. Keadilan interaksional 

Robbins dan Judge (2008) mendefinisikan keadilan interaksional sebagai 

persepsi individu tentang tingkat sampai dimana seorang karyawan merasa 

diperlakukan dengan penuh martabat, perhatian, dan rasa hormat. Atau 

dengan kata lain keadilan interaksional adalah keadilan bagaimana atasan 

memperlakukan bawahannya. Menurut Colquitt et al., (2001) terdapat 

beberapa indikator yang dapat menggambarkan keadilan interaksional di 

dalam organisasi, yaitu: 

1) Kesopanan, menunjukkan penilaian mengenai kesopanan yang 

ditunjukkan atasan kepada bawahan. 

2) Bermartabat, menunjukkan penilaian mengenai perlakuan atasan yang 

penuh martabat. 

3) Hormat, menunjukkan penilaian mengenai sikap hormat yang 

ditunjukkan atasan kepada bawahan. 
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4) Kepantasan kata-kata, menunjukkan penilaian mengenai kepantasan 

kata-kata yang digunakan atasan dalam berkomunikasi. 

4. Keadilan informasional 

Keadilan informasional adalah persepsi individu tentang keadilan informasi 

yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan (Greenberg, 1987). 

Keadilan informasional mengacu pada penjelasan dan status sosial, yang 

difokuskan atas pemberian informasi kepada orang-orang tentang mengapa 

suatu prosedur digunakan dengan cara yang jelas atau mengapa outcome 

didistribusikan dengan suatu cara tertentu (Colquitt et al.2001). Secara umum, 

dapat dikatakan bahwa keadilan informasional menekankan aspek keadilan 

dalam hal berbagi informasi yang relevan dengan atau antar pegawai 

(Cropanzano et al. 2007). Menurut Colquitt et al., (2001) terdapat beberapa 

indikator yang dapat menggambarkan keadilan informasional di dalam 

organisasi, yaitu: 

1) Kejujuran, menunjukkan penilaian mengenai kejujuran atasan dalam 

berkomunikasi. 

2) Pembenaran, menunjukkan penilaian mengenai bagaimana atasan 

menjelaskan peraturan / prosedur perusahaan. 

3) Masuk akal, menunjukkan penilaian mengenai masuk akal tidaknya 

penjelasan yang diberikan. 

4) Tepat waktu, menunjukkan penilaian mengenai kesiapan atasan untuk 

berkomunikasi setiap waktu. 

5) Spesifik, menunjukkan bahwa atasan menyesuaikan komunikasi terhadap 

kebutuhan khusus individu. 



Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 23

c. Teori Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lebih jauh, Koopmans 

et al., (2014) mengatakan kinerja pada level individu yaitu perilaku atau tindakan 

yang relevan dengan tujuan organisasi.  Atau dapat disimpulkan kinerja 

merupakan sebuah prestasi kerja dan hasil kerja yang telah dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya. 

Menurut Hasibuan (2006: 94) kinerja merupakan gabungan tiga faktor 

penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan 

penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi 

pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan kinerja 

organisasi atau perusahaan akan baik pula. Renata (2009) mengklaim bahwa 

terdapat dua faktor utama yang dapat menentukan kinerja, yaitu: 

1. Faktor internal, merupakan faktor yang muncul dari individu dalam individu 

itu sendiri. Contohnya: kualitas kerja, pengetahuan, kepuasan kerja, motivasi 

kerja, inisiatif kerja, dan penampilan.  

2. Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja yang berasal 

dari lingkungan kerja seperti: gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, sistem 

manajemen yang terdapat dalam organisasi, kompensasi dan fasilitas kerja.  

 

Kinerja individu di dalam suatu organisasi perlu ditingkatkan karena hal 

tersebut sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan organisasi. Menurut 
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Stoner dalam Sutrisno (2010) terdapat empat cara untuk meningkatkan kinerja 

pegawai, yaitu: 

1. Diskriminasi, seorang manajer harus mampu membedakan secara objektif 

antara mereka yang dapat memberi sumbangan berarti dalam pencapaian 

tujuan organisasi dengan mereka yang tidak. Harus ada perbedaan antara 

karyawan yang berprestasi dan tidak berprestasi. 

2. Pengharapan, dengan memperhatikan bidang tersebut diharapkan bisa 

meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki nilai kinerja tinggi 

mengharapkan pengakuan dalam bentuk berbagai penghargaan yang 

diterimanya dari organisasi. 

3. Pengembangan, bagi yang bekerja dibawah standar, skema untuk mereka 

adalah mengikuti program pelatihan dan pengembangan. 

4. Komunikasi, para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja 

para karyawan dan secara akurat mengomunikasikan penilaian yang 

dilakukannya. 

 

B. Kajian Empiris 

1. Sistem Peradilan Pidana 

Proses peradilan pidana dijalankan oleh sub-sistem yang berbeda yaitu 

penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan), pemeriksaan sidang pengadilan 

(Pengadilan), permasyarakatan (lembaga pemasyarakatan). Keempat komponen 

ini bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “integrated 

criminal justice system”. Keberhasilan SPP untuk mencapai tujuan tergantung pada 

keberhasilan Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem SPP dalam menjalankan 
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tugas dan fungsinya sebagai lembaga penuntutan sesuai dengan undang-undang. 

Untuk memaksimalkan kinerja Kejaksaan di samping adanya kontrol dengan sub-

sistem lainnya dalam SPP juga diperlukan kontrol / pengawasan terhadap lembaga 

Kejaksaan. 

2. Model Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Harkrisnowo berkenaan dengan model pengawasan menawarkan beberapa 

bentuk mekanisme kontrol, antara lain :  

1) Internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh per group maupun 

atasan);  

2) Eksternal (oleh pihak luar lembaga) horizontal dari lembaga lain dari masyarakat 

dan vertikal)  

Pengawasan internal lembaga Kejaksaan secara fungsional sejak dulu sudah 

dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan tetapi masyarakat menganggap 

belum maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada pertemuan seluruh 

instansi hukum ketiga (Law Summit III), salah satu hasil kesepakatan yang dicapai 

adalah : mengembangkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, 

dengan maksud untuk mengefektifkan sistem pengawasan manajerial dan 

individual yang menjamin akses publik sehingga dapat lebih efektif mendeteksi 

dan menindaklanjuti setiap penyimpangan dan keluhan laporan atau pengaduan 

warga masyarakat tentang sikap atau tindakan petugas penegak hukum dan 

mengembangkan standar profesi atau kode etik serta menjamin keikutsertaan 

publik dalam pemantauan dan pengkajian penerapan ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa pada awal reformasi ada dua 

masalah yaitu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kegiatan yang totaliter atau 

pemerintahan yang totaliter. Kedua masalah tersebut digugatkan juga kepada 

aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dianggap sarat KKN dan KKN itu yang 

utama adalah kata “Korupsi” dan juga Kejaksaan dipakai oleh pemerintahan yang 

otoriter untuk menekan oposisi, bukan hanya Kejaksaan tetapi juga pengadilan 

dan kepolisian. Kenyataan tersebut timbul suatu wawasan bahwa di dalam 

wawasan demokrasi harus ada pengawasan dari luar.  

Keberhasilan upaya mewujudkan supremasi hukum sebagai prasyarat 

kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam negara demokratis sangat 

ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum. Praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN) yang semestinya justru dimotori oleh pemberantasannya oleh 

aparat penegak hukum disinyalir masih mewarnai proses penegakan hukum itu 

sendiri.  

Pembentukan Komisi Kejaksaan harus disambut dengan gembira. Sebab 

kedudukan dan peran Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal 

terhadap Kejaksaan sangat penting mengingat posisi Kejaksaan sebagai salah satu 

pilar penegakan hukum bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Mahkamah Agung sangat menentukan hitam putihnya hukum di negeri ini. 

Pengawasan, pembinaan dan penindakan secara tegas dan adil terhadap Jaksa 

yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan atau wewenang, atau bisa disebut 

dengan “Jaksa bermasalah atau Jaksa nakal” adalah sangat penting. Sebab ada 

pepatah yang mengatakan bahwa “Untuk membersihkan lantai (memberantas 

korupsi) diperlukan sapu (aparat penegak hukum) yang bersih pula. 
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Pembentukan Komisi Kejaksaan ini melengkapi berbagai macam komisi yang 

lahir di masa reformasi sebagai jawaban atas rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga yang sudah ada, misalnya pembentukan state auxilary bodies 

seperti Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Kemudian komisi yang merupakan lembaga pengawasan 

eksternal terhadap lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Yudisial 

(pembentukannya diamanatkan konstutisi), Komisi Kepolisian (diamanatkan oleh 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia), dan Komisi Kejaksaan (diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 

tahun 2004). Komisi Kejaksaan hadir di tengah ketidakpuasan masyarakat 

terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, termasuk terhadap 

Kejaksaan. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dirasa tidak mampu 

memberikan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahkan selama tiga 

dasawasa terakhir, keadilan seolah-seolah telah menjadi barang langka.  

Naskah kesepakatan bersama pimpinan lembaga penegak hukum, khususnya 

rancangan program pembaharuan hukum dan pembenahan sistem peradilan unit 

organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, bagian kedua tentang pengembangan 

sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel terdiri dari:  

1.  penyempurnaan sistem pengawasan dalam lingkungan Kejaksaan;  

2.  penyempurnaan mekanisme dan tata kerja pengawasan yang baku, 

partisipatif, transparan dan akuntabel;  

3.  penyempurnaan sistem seleksi yang lebih ketat, transparan dan akuntabel; 

4. penyusunan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat atas sikap / perilaku 

personel;  
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5.  penyusunan standar profesi Kejaksaan;  

6.  peninjauan kembali Kode Etik Kejaksaan;  

7.  penyusunan aturan mengenai tingkah laku Jaksa (Code Of Conduct Jaksa); 

8.  Pengkajian atas kemungkinan pengembangan lembaga pengawasan eksternal 

Kejaksaan. 

Rancangan program pembaharuan hukum dan pembenahan sistem peradilan 

unit organisasi Kejaksaan Republik Indonesia di atas, jelas bahwa disamping 

pembenahan sistem pengawasan internal juga dimungkinkan akan dibentuk 

lembaga pengawasan eksternal Kejaksaan. Soeroyo mengatakan bahwa 

Pengawasan di dalam lembaga (Internal control) itu sendiri dari dulu sudah dikenal 

seperti pengawasan melekat (Waskat), di Kejaksaan sendiri ada Jaksa Agung Muda 

Pengawasan dan Inspektur-inspektur, tetapi sampai sekarang masih ada KKN 

sehingga muncul ide pembentukan semacam lembaga di luar untuk mengawasi 

lembaga Kejaksaan. Memang setiap organisasi termasuk instansi pemerintahan 

harus ada pengawasan dari luar. Timbulah pemikiran pertama ide pembentukan 

Komisi Yudisial dan kemudian masuk dalam UUD 1945 hasil amandemen. Ide 

Komisi Yudisial yang berada di luar MA (Mahkamah Agung) yang menjaga perilaku 

dari pada hakim terutama hakim yang digugat oleh hakim bertindak curang dan 

kemungkinan hakim itu dipergunakan oleh pemerintah sehingga berlaku tidak adil. 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia lahir berdasarkan pasal 38 Undang-

undang Nomor 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi 

Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 

dengan tegas menyatakan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan 
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untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, selain dari itu 

pula lahirnya Komisi Kejaksaan diharapkan dapat mempercepat pemulihan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Ide ini 

kemudian berlanjut pada pembahasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 38 yang berbunyi “Untuk 

meningkatkan kualitas Kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah 

komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”.  

Rumusan pasal 38 tersebut pada awalnya terdiri dari 2 (dua) ayat yaitu: (1) 

untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Presiden dapat membentuk 

sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden; (2) 

Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) selambatlambatnya satu 

tahun setelah undang-undang ini diundangkan. 

Rumusan ayat (2) nya tidak disepakati karena tidak relevan dengan kata 

“dapat” yang berarti bisa bermakna “tidak”, sedangkan perintahnya adalah 1 

(satu) tahun harus dibentuk. Pembahasan pasal 38 tersebut terlihat bahwa masih 

ada keragu-raguan dapat tidaknya dibentuk sebuah komisi dan akan dikembalikan 

kepada Presiden apakah lembaga tersebut dianggap perlu atau tidak. Berkenaan 

dengan hal tersebut Suhartoyo mengatakan bahwa: Pemerintah pada saat itu 

enggan membuat suatu komisi karena sesuai dengan pesan Presiden Megawati 

Soekarnoputri bahwa jangan lagi mengusulkan komisi karena kita sudah 

mempunyai 43 komisi yang memerlukan banyak anggaran tetapi hasilnya sampai 

sekarang belum memuaskan. Pada saat mau diketok muncul terakhir tentang 

pasal 38 tetapi bunyinya diperhalus dan pembentukannya diserahkan kepada 

Presiden. 
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Draft pembahasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia yang dibahas oleh Pemerintah dan DPR tidak tercantum 

adanya sebuah komisi, tetapi karena adanya tuntutan publik yang berkembang di 

luar untuk mendorong penegakan hukum oleh Kejaksaan lebih efektif maka 

dibahas pemerintah dan DPR sepakat membahas mengenai pembentukan sebuah 

komisi.  

Pasal 38 tersebut membuka peluang kepada Presiden untuk menafsirkan 

tentang “Peningkatan Kinerja” dan pengawasan itu sendiri. Soehartoyo 

menyebutkan bahwa: Ide pembentukan komisi sebenarnya sederhana yaitu 

komisi di luar sistem yang memungkinkan orang luar mengawasi dan mengajukan 

keluhan ini semacam lembaga ombudsman tempat orang mengadu. Kejaksaan 

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, khususnya pasal 38 “Untuk 

meningkatkan Kinerja” sebagai hasil ramuan politik supaya Kejaksaan tidak KKN 

dan tidak menjadi aparat otoriter yang mau saja tunduk kepada pemerintah. 

Konsep awal dibentuknya komisi Kejaksaan adalah suatu komisi yang 

memungkinkan masyarakat dapat mengadu tentang seorang Jaksa yang tidak jujur 

atau tidak adil.  

Amanat pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia yang berbunyi “untuk meningkatkan kualitas kinerja 

Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan 

kewenangannya diatur oleh Presiden”. Sesuai dengan amanat pasal 38 tersebut 

pada tanggal 7 Pebruari 2005 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini adalah upaya 
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untuk memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum. 

Peraturan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) pasal yang 

bukan hanya mengatur tentang pengawasan terhadap kinerja dan sikap atau 

perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan tetapi Komisi Kejaksaan diberi tugas dan 

wewenang memantau dan menilai kinerja dan sikap/perilaku Jaksa dan Pegawai 

Kejaksaan, kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana dan sumber daya 

manusia. 

3. Kedudukan Komisi Kejaksaan Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan  

Kedudukan Komisi Kejaksaan adalah merupakan lembaga non struktural yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2011 mengatur mengenai Tugas dari Komisi Kejaksaan. Melihat 

dari isi Perpres 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sebagian besar 

kewenangan Komisi Kejaksaan ialah menerima laporan pengaduandari 

masyarakat. Penerimaan laporan pengaduan masyarakat merupakan salahsatu 

kewenangan Komisi Kejaksaan yang paling populer di tengah masyarakat. 

Sehingga hal tersebut yang menjadi fokus dari Komisi Kejaksaan yakni 

menitikberatkan pemrosesan laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. 

Untuk itu bagaimana memproses laporan pengaduan yang diterima sehingga 

dapat terpantau proses kelanjutan dari pengaduan apakah ditindak lanjuti oleh 

pihak pengawasan internal, menjadi tantangan untuk Komisi Kejaksaan menyusun 

suatu peraturan di dalam internal Komisi Kejaksaan bagaimana tata cara 
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penanganan laporan pengaduan oleh masyarakat yang efektif, efisien dan 

mendetail dengan dukungan teknologi informasi.  

Komisi Kejaksaan mengatur mekanisme dan prosedur pengawasan pegawai 

kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan tertuang dalam peraturan internal yang dibuat 

Komisi Kejaksaan sebagai acuan dan panduan bagi komisioner dan sekretariat 

dalam melaksanakan tugas Komisi Kejaksaan dengan membuat beberapa 

peraturan di dalam internal Komisi Kejaksaan 

4. Kendala Komisi Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pengawasan 

Ada beberapa masalah yang menyebabkan kinerja Komisi Kejaksaan belum 

berjalan secara maksimal, di antaranya adalah: 

a) Belum maksimalnya dukungan administratif, khususnya dari sumber daya 

manusia dengan jumlah yang terbatas, yaitu dari PNS Kejaksaan Agung yang 

diperbantukan kepada Komisi Kejaksaan. Pada saat ini sudah terjadi integrasi 

dari PNS Kejaksaan Agung ke PNS Menkopolhukam sesuai amanat dari Perpres 

No. 18 tahun 2011, namun sumber daya manusia yang dibutuhkan tetap 

belum terpenuhi secara lengkap, baik jumlah maupun kompetensinya. 

b) Belum terbentuknya kelompok kerja sesuai Perpres No. 18 tahun 2011 sebagai 

tenaga ahli yang diharapkan akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas 

anggota Komisi Kejaksaan serta dapat membuat lebih tajam dan akuratnya 

penelaahan terhadap laporan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan. 

c) Sangat tingginya ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap penegak 

hukum untuk membuat bentuk keadilan pada masyarakat belum terwujud 

sampai saat ini. 
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d) Belum optimalnya perangkat Peraturan internal di Komisi Kejaksaan sebagai 

pendukung kinerja anggota Komisi. 

e) Belum digunakannya teknologi informasi secara penuh dalam menjalankan 

kegiatan penghimpunan dan penelaahan tugas laporan masyarakat, sehingga 

belum terjadi efisiensi kerja dan tenaga. 

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan 

Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang 

daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia; Kejaksaan 

Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi  yang daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi; dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah 

hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota, dimana dalam keadaan tertentu di 

daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung. Tugas dan wewenang Kejaksaan 

terbagi ke dalam 3 bidang, meliputi: 

1. Bidang Pidana : 

1) melakukan penuntutan; 

2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 
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4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang; 

5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara 

atau pemerintah. 

3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, kejaksaan menyelenggaran kegiatan. 

1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

2) pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

3) pengawasan peredaran barang cetakan; 

4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara; 

5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan 

RI, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya 

diatur oleh Presiden. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai 

penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 menetapkan Komisi 

Kejaksaan  yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan 

penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam 
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melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan,  kode 

etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan juga melakukan pemantauan 

dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, 

serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Pada Peraturan Presiden Nomor 

18 tahun 2011 disebutkan juga bahwa Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non 

struktural, dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. 

Selain itu, Komisi Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang cukup besar dan luas 

yaitu: 

1. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang 

kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya; 

2. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk 

ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; 

3. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat 

tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan; 

4. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan 

yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; 

5. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal 

Kejaksaan; dan 

6. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa. 

 

Komisi Kejaksaan beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota 

Komisi Kejaksaan. Untuk Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota Komisi 

Kejaksaan, selama menjabat sebagai anggota Komisi Kejaksaan maka tidak akan 
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kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Pegawai Negeri yang yang berhenti 

atau telah berakhir masa jabatannya kembali ke instansi induknya apabila belum 

mencapai batas usia pensiun. Selain tugas dan wewenang yang ditetapkan melalui 

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011, Komisi Kejaksaan juga memiliki hak-hak 

yang juga diatur dalam peraturan tersebut, yaitu: 

1. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian 

publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung; 

2. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau perkara yang 

dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan; 

3. dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa. 

 

Komisi Kejaksaan juga memiliki hak yang terkait dengan pembiayaan dan hak 

keuangan bagi Komisi Kejaksaan. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011, 

menjelaskan bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksaan tugas dan 

wewenang Komisi Kejaksaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja 

negara cq. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 

Sedangkan untuk hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya bagi anggota Komisi 

Kejaksaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2020, yaitu: 

1. Ketua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); 

2. Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); 

3. Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  

4. Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);dan 

5. Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan berupa 

biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku 
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Pada Perpres tersebut juga dijelaskan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 

Anggota Komisi Kejaksaan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 

mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka hak keuangan dibayarkan 

sebesar selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun, 

untuk organisasi yang sama hak keuangan yang diterima oleh komisi kejaksanaan 

dinilai tidak sejalan dengan tugas dan wewenang yang mereka terima. Dengan begitu, 

terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat menurunkan fungsi 

dan peran komisi kejaksanaan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI. 

Selain itu, besaran hak keuangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 

tahun 2020 tersebut merupakan hasil usulan pada tahun 2012 tetapi baru disahkan 

pada tahun 2020. Sedangkan kondisi pada tahun 2021 sudah berbeda dengan tahun 

2012 sehingga hak-hak keuangan Komisi Kejaksaan yang diterima saat ini menjadi 

tidak relevan lagi. 

Komisi Kejaksaan pada awalnya dibentuk karena Kejaksaan RI dianggap masih 

belum optimal dalam melakukan tugas dan fungsi penegakan hukum, memberikan 

keadilan melalui kegiatan penuntutan, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang 

masih cenderung rendah terhadap Kejaksaan RI. Komisi Kejaksaan diharapkan dapat 

melakukan pembenahan bagi Kejaksaan RI, namun dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, Komisi Kejaksaan ternyata mendapatkan banyak kritik yang cenderung 

menilai kinerja Komisi Kejaksaan kurang maksimal. Penilaian tersebut muncul dari 

respon Komisi Kejaksaan terhadap isu-isu menyangkut institusi Kejaksaan, maupun 

upaya tindak lanjut terhadap laporan pengaduan dari masayarakat dalam rangka 

mengawasi kinerja Kejaksaan.  
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Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kinerja 

Komisi Kejaksaan yang dirasa belum optimal dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan, 

antara lain: 

1. Komisi kejaksaan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang memadai dalam 

pembentukan Komisi karena hanya berdasarkan Peraturan Presiden. 

2. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan sangat besar tetapi 

pada praktiknya kewenangan mereka hanya sebatas memberikan rekomendasi. 

3. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan sangat besar tetapi 

tidak diimbangi dengan penghargaan berupa hak-hak keuangan yang setimpal 

dengan pekerjaan yang dibebankan. 

4. Ruang lingkup pengawasan oleh Komisi Kejaksaan sangat luas, karena meliputi 

pengawasan terhadap kinerja dan perilaku, dalam dinas maupun luar dinas, dan 

pengawasan terhadap Jaksa maupun non Jaksa.  

5. Komisi Kejaksaan tidak hanya bertugas mengawasi terhadap kinerja dan perilaku 

personil, juga bertugas memberikan penilaian terhadap aspek-aspek kelembagaan 

di Kejaksaan yang meliputi organisasi, tatalaksana, sarana prasarana, SDM dan 

keuangan. 

6. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan bersifat 

mandiri tetapi hal tersebut belum tercermin dalam pengembangan organisasi dan 

tatalaksana, serta penganggaran. 

7. Sekretariat Komisi Kejaksaan berada dibawah Kementerian Politik Hukum dan 

Keamanan, sehingga sistem penganggaran juga menginduk kepada Sekretariat 

Jenderal Kemenkopolhukam. Selain itu, status pegawai Komisi Kejaksaan juga 

merupakan pegawai Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan tidak 
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memiliki keleluasaan dalam mengembangkan organisasi dan tatalaksana, juga 

dalam merencanakan dan mengelola anggaran, karena anggaran yang diberikan 

bukan berdasarkan kebutuhan Komisi, tetapi berdasarkan pagu anggaran yang 

telah ditetapkan Kemenkopolhukam. 

 

Beberapa hal di atas yang menakankan bahwa kinerja Komisi Kejaksaan belum optimal 

dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan. Namun, anggapan tersebut dibantah dengan hasil 

kerja nyata yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap 

perilaku dan kinerja satker Kejari, Kejati, Jaksa, pegawai dan tata usaha. Hal ini dibuktikan 

oleh apresiasi yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet RI atas laporan kinerja Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia dengan nomor B-0160/Seskab/Polhukam/05/2020. Apresisi tersebut 

dapat dilihat pada surat di bawah ini. 
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Gambar 1. Apresiasi terhadap kinerja Komisi Kejaksaan 

Komisi Kejaksaan dapat disetarakan dengan beberapa lembaga non strkutural lainnya 

seperti Komisi Kepolisian Nasional, Dewan Pegawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan 

Komisi Yudisial. Namun, tugas yang dibebakan kepada mereka tidak seluas atau besar dan 

hak-hak keuangan yang diterima lebih besar jika dibandingkan dengan Komisi Kejaksaan. 

Contohnya, jika dilihat pada organisasi lain yang juga melakukan tugas pengawasan seperti 

Komisi Kepolisian nasional dimana mereka mendapatkan hak keuangan yang lebih besar 
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dibandingkan Komisi Kejaksaaan secara nominal padahal beban kerja terlihat jauh lebih besar 

Komisi Kejaksaan dibandingkan Komisi Kepolisian.  

Organisasi lainnya yaitu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana 

dalam hal ini mempunyai tugas salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan 

wewenang KPK, hak keuangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas KPK tidak hanya berupa 

gaji pokok dan fasilitas biaya perjalanan dinas saja, tetapi hak keuangan yang didapat meliputi 

gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang diperoleh setiap bulan. Selain 

gaji, fasilitas, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang diterima untuk diri sendiri, 

pada Dewan Pengawas KPK juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sesuai 

ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperoleh tunjangan 

lainnya yang didapatkan setiap bulannya meliputi tunjangan perumahan, tunjangan 

transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, tunjangan hari tua yang merupakan 

pengganti hak pensiun. Selain itu, juga terdapat hak atas jaminan kemanan terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi pengawalan termasuk kepada suami/istri 

serta anak dan perlengkapan keamanan baik yang dipasang di tempat kediaman serta 

kendaraann yang digunakan. Dewan Pengawas KPK juga mendapatkan bantuan hukum dalam 

menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang atau perintah 

kedinasan, yang diberikan dalam bentuk konsultansi hukum, pendampingan pada setiap 

tingkat pemeriksaan, dan/atau beracara di persidangan. 

Berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2020 jika Ketua dan/atau Anggota Dewan 

Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan, maka akan diberhentikan 

sementara dari jabatannya, dan hak keuangan (gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan 

kehormatan) diberikan sebesar 75% tetapi tunjangan perumahan, tunjangan asuransi 
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kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua tetap didapatkan. Hak keuangan dan dan fasilitas 

lainnya berupa tunjangan-tunjangan tersebut akan dihentikan apabila sudah ada putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ketua dan/atau Anggota Dewan 

Pengawas tersebut bersalah. 

Jika dibandingkan lagi dengan lembaga sejenis yang melakukan fungsi pengawasan yaitu 

Komisi Yudisial, dimana mereka bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan 

terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran 

kode etik dan pedoman perilaku hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi 

terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara 

tertutup; memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan 

keluhuran martabat hakim, terdapat hak keuangan dan fasilitas bagi anggota Komisi Yudisial 

yang terdapat dalam PP Nomor 39 Tahun 2017. Hak Keuangan dan fasilitas tersebut terdiri 

atas: 

a. gaji pokok 

b. tunjangan jabatan 

c. rumah negara 

d. fasilitas transportasi  

e. jaminan kesehatan 

f. jaminan keamanan (meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap 

keluarga) 

g. biaya perjalanan dinas 

h. kedudukan protocol 
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i. penghasilan pension 

j. tunjangan lainnya (berupa tunjangan keluarga dan tunjangan beras) 

Secara terperinci kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak keuangan pada 

masing-masing lembaga dapat dicermati pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. Perbandingan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak 
Keuangan Antar Lembaga Non-struktural 

 Kompolnas Komjak Dewas KPK Komisi Yudisial 

Kedudukan - Lembaga non 
struktural 

- berada di bawah dan 
bertanggung jawab 
kepada Presiden 

- Lembaga non 
struktural 

- berada di bawah 
dan bertanggung 
jawab kepada 
Presiden 

-  - Komisi Yudisial 
berkedudukan di 
ibukota negara 
Republik Indonesia 

- Komisi Yudisial dapat 
mengangkat 
penghubung di 
daerah sesuai 
dengan kebutuhan. 

Tugas - membantu Presiden 
dalam menetapkan 
arah kebijakan Polri; 
dan 

- memberikan 
pertimbangan 
kepada Presiden 
dalam pengangkatan 
dan pemberhentian 
Kapolri 

- membantu presiden 
dengan 
mengusulkan arah 
kebijakan strategis 
polri 

- Melakukan 
pengawasan, 
pemantauan dan 
penilaian terhadap 
kinerja dan 
perilaku Jaksa 
dan/atau pegawai 
Kejaksaan dalam 
melaksanakan 
tugas dan 
wewenangnya 
yang diatur dalam 
peraturan 
perundang-
undangan dan 
kode etik 

- Melakukan 
pengawasan, 
pemantauan dan 
penilaian terhadap 
perilaku Jaksa 
dan/atau pegawai 
Kejaksaan baik di 
dalam maupun di 
luar tugas 
kedinasan 

- mengawasi 
pelaksanaan tugas 
dan wewenang 
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi; 

- memberikan izin 
atau tidak 
memberikan bin 
Penyadapan, 
penggeledahan, 
dan/atau penyitaan; 

- menyusun dan 
menetapkan kode 
etik Pimpinan dan 
Pegawai Komisi 
Pemberantasar 
Korupsi; 

- menerima dan 
laporan dari 
masyarakat 
mengenai adanya 
dugaan pelanggaran 
kode etik oleh 
Pimpinan dan 
Pegawai Komisi 
Pemberantasan 

- melakukan 
pemantauan dan 
pengawasan 
terhadap perilaku 
Hakim; 

- menerima laporan 
dari masyarakat 
berkaitan dengan 
pelanggaran Kode 
Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku 
Hakim; 

- melakukan verifikasi, 
klarifikasi, dan 
investigasi terhadap 
laporan dugaan 
pelanggaran Kode 
Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku 
Hakim secara 
tertutup; 

- memutuskan benar 
tidaknya laporan 
dugaan pelanggaran 
Kode Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku 
Hakim; dan 

- mengambil langkah 
hukum dan/atau 
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Kompolnas Komjak Dewas KPK Komisi Yudisial 

- Melakukan 
pemantauan dan 
penilaian atas 
kondisi organisasi, 
tata kerja, 
kelengkapan 
sarana dan 
prasarana, serta 
sumber daya 
manusia di 
lingkungan 
Kejaksaan 

Korupsi atau 
pelanggaran 
ketentuan dalam 
Undang-Undang ini; 

- menyelenggarakan 
sidang untuk 
memeriksa adanya 
dugaan pelanggaran 
kode etik oleh 
Pimpinan dan 
Pegawai Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi; dan 

- melakukan evaluasi 
kinerja Pimpinan dan 
Pegawai Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi secara 
berkala 1 (satu) kali 
dalam I (sahr) tahun. 

langkah lain 
terhadap orang 
perseorangan, 
kelompok orang, 
atau badan hukum 
yang merendahkan 
kehormatan dan 
keluhuran martabat 
Hakim. 

Fungsi - Kompolnas 
melaksanakan fungsi 
pengawasan 
fungsional terhadap 
kinerja Polri untuk 
menjamin 
profesionalisme dan 
kemandirian Polri 

- Pengawasan 
dilakukan melalui 
kegiatan 
pemantauan dan 
penilaian terhadap 
kinerja dan integritas 
anggota dan pejabat 
Polri sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan 

-  -  -  

Wewenang - mengumpulkan dan 
menganalisis data 
sebagai bahan 
pemberian saran 
kepada Presiden 
yang berkait an 
dengan anggar an 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 

- menerima dan 
menindaklanjuti 
laporan atau 
pengaduan 
masyarakat 
tentang kinerja 
dan perilaku Jaksa 
dan/atau pegawai 
Kejaksaan dalam 

  - mengusulkan 
pengangkatan hakim 
agung dan hakim ad 
hoc di Mahkamah 
Agung kepada DPR 
untuk mendapatkan 
persetujuan; 

- menjaga dan 
menegakkan 
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Kompolnas
 

Komjak
 

Dewas KPK
 

Komisi Yudisial
 

pengembangan 
sumber daya 
manusia Polri, dan 
pengembangan 
sarana dan 
prasarana Polri; 

- memberikan saran 
dan pertimbangan 
lain kepada Presiden 
dalam upaya 
mewujudkan Polri 
yang profesional dan 
mandiri; dan 

- menerima saran dan 
keluhan dari 
masyarakat 
mengenai kinerja 
kepolisian dan 
menyampaikannya 
kepada Presiden. 

menjalankan tugas 
dan 
wewenangnya; 

- meneruskan 
laporan atau 
pengaduan 
masyarakat 
kepada Jaksa 
Agung untuk 
ditindaklanjuti 
oleh aparat 
pengawas internal 
Kejaksaan; 

- meminta tindak 
lanjut pemeriksaan 
dari Jaksa Agung 
terkait laporan 
masyarakat 
tentang kinerja 
dan perilaku Jaksa 
dan/atau pegawai 
Kejaksaan; 

- melakukan 
pemeriksaan ulang 
atau pemeriksaan 
tambahan atas 
pemeriksaan yang 
telah dilakukan 
oleh aparat 
pengawas internal 
Kejaksaan; 

- mengambil alih 
pemeriksaan yang 
telah dilakukan 
oleh aparat 
pengawas internal 
Kejaksaan; dan 

- mengusulkan 
pembentukan 
Majelis Kode 
Perilaku Jaksa. 

kehormatan, 
keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim; 

- menetapkan Kode 
Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku 
Hakim bersama-
sama dengan 
Mahkamah Agung; 
dan  

- menjaga dan 
menegakkan 
pelaksanaan Kode 
Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku 
Hakim. 

Hak 
Keuangan 

- Ketua sebesar 
Rp25.000.000,00 
(dua puluh lima juta 
rupiah); 

- Wakil Ketua, sebesar 
Rp23.500.000,00 
(dua puluh tiga juta 

- Ketua sebesar 
Rp18.000.000,00 
(delapan belas juta 
rupiah); 

- Wakil Ketua, 
sebesar 
Rp16.000.000,00 

1. Gaji Pokok: 
a) Ketua sebesar 

Rp5.040.000,00 
(lima juta empat 
puluh ribu rupiah). 

b) Anggota sebesar 
Rp4.620.000,00 

- Anggota komisi 
yudisial diberikan 
Hak keuangan 
berupa gaji pokok, 
tunjangan jabatan, 
rumah negara, 
transaportasi, 
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Kompolnas

 
Komjak

 
Dewas KPK

 
Komisi Yudisial

 
lima ratus ribu 
rupiah); 

- Sekretaris, sebesar 
Rp22.000.000,00 
(dua puluh dua juta 
rupiah); dan 

- Anggota, sebesar 
Rp22.000.000,00 
(dua puluh dua juta 
rupiah). 

 

(enam belas juta 
rupiah); 

- Sekretaris, sebesar 
Rp15.000.000,00 
(lima belas juta 
rupiah); dan  

- Anggota, sebesar 
Rp14.000.000,00 
(empat belas juta 
rupiah). 

(empat juta enam 
ratus dua puluh 
ribu rupiah). 

2. Tunjangan 
Jabatan: 

a) Ketua sebesar 
Rp5.500.000,00 
(lima juta lima 
ratus ribu rupiah). 

b) Anggota sebesar 
Rp5.500.000,00 
(lima juta lima 
ratus ribu rupiah). 

3. Tunjangan 
Kehormatan: 

a) Ketua sebesar 
Rp2.396.000,00 
(dua juta tiga ratus 
sembilan puluh 
enam ribu rupiah). 

b) Anggota sebesar 
Rp2.3I4.000,00 
(dua juta tiga ratus 
empat belas ribu 
rupiah). 

4. Tujangan 
perumahan 

a) Ketua sebesar 
Rp37.750.00,00 
(tiga puluh juta 
tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) 

b) Anggota sebesar 
Rp34.900.00,00 
(tiga puluh empat 
juta Sembilan 
ratus ribu rupiah) 

5. Tunjangan 
transportasi 

a) Ketua sebesar 
Rp29.546.000,00 
(dua puluh 
Sembilan juta lima 
ratus empat puluh 
enam ribu rupiah) 

b) Anggota sebesar 
Rp27.330.000,00 
(dua puluh tuju 

jaminan kesehatan, 
jaminan keamanan, 
biaya perjalanan 
dinas, kedudukan 
protokol, 
penghasilan 
pensiuan dan 
tunjangan lainnya. 

- Besaran gaji pokok 
anggota Komisi 
Yudisial mengacu 
pada peraturan 
pemerintah yang 
mengatur mengenai 
ketentuan dan 
besaran gaji pokok 
pimpinan lembaga 
tertinggi/tinggi 
negara dan anggota 
lembaga tinggi 
negara. 

- Tunjangan Jabatan: 
a) Ketua sebesar 

Rp82.451.000,00 
(delapan puluh 
dua juta empat 
ratus lima puluh 
satu ribu rupiah). 

b) Wakil ketua 
sebesar 
Rp70.083.000,00 
(tujuh puluh juta 
delapan puluh tiga 
ribu rupiah) 

c) Anggota sebesar 
Rp61.838.000,00 
(enam puluh satu 
juta delapan ratus 
tiga puluh delapan 
ribu rupiah). 
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Kompolnas

 

Komjak

 

Dewas KPK

 

Komisi Yudisial

 
juta tiga ratus tiga 
puluh ribu rupiah) 

6. Tunjangan 
asuransi 
kesehatan dan 
jiwa 

a) Ketua sebesar 
Rp16.325.000,00 
(enam belas juta 
tiga ratus dua 
puluh lima ribu 
rupiah) 

b) Anggota sebesar 
Rp16.325.000,00 
(enam belas juta 
tiga ratus dua 
puluh lima ribu 
rupiah) 

7. Tunjangan hari tua 
a) Ketua sebesar 

Rp8.063.500,00 
(delapan juta 
enam puluh tiga 
ribu lima ratus 
rupiah) 

b) Anggota sebesar 
Rp6.807.250,00 
(enam juta 
delapan ratus ribu 
tujuh ribu dua 
ratus lima puluh 
rupiah). 

Pada tabel 2 terlihat perbedaan secara mendetail nominal keuangan yang 

diterima oleh ketua, wakil ketua dan anggota komisioner atau dewan pengawas pada 

masing-masing lembaga non struktural di atas. Pada Komisi Kepolisian ketua 

mendapatkan hak keuangan secara total sebesar Rp25.000.000,00 dan wakil ketua 

sebesar Rp23.500.000,00. Pada Dewan Pengawas KPK ketua mendapatkan hak 

keuangan secara total sebesar Rp104.620.000,00 dan anggota sebesar 
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Rp97.796.250,00. Pada Komisi Yudisial ketua, wakil ketua dan anggota mendapatkan 

hak keuangan secara total di atas Rp 100.000.000,00 rupiah karena banyaknya 

komponen penentu hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi komisioner Komisi Yudisial 

seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, transaportasi, jaminan 

kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, 

penghasilan pensiuan dan tunjangan lainnya. Sedangkan pada Komisi Kejaksaan hak 

keuangan yang diterima jauh dibawah lembaga-lembaga tersebut, dimana ketua 

mendapatkan hak keuangan sebesar Rp18.000.000,00 dan wakil ketua sebesar 

Rp16.000.000,00.  

Secara umum, pada Tabel 2 terlihat bahwa hak-hak keuangan yang didapat oleh 

beberapa organisasi sejenis dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka hak-

hak keuangan yang diterima oleh Komisi Kejaksanaan saat ini dinilai tidak memberikan 

rasa keadilan dan tidak sejalan dengan ruang lingkup dari tugas Komisi Kejaksaan yang 

sangat luas. Hal ini dikarenakan Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan dengan 

beban tugas yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga lainnya seperti 

melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku pegawai dan jaksa, dalam dinas 

maupun luar dinas baik di dalam maupun di luar tugas.  

Komisi Kejaksaan juga mengawasi dan memberikan penilaian tidak hanya 

terhadap kinerja dan perilaku personil, tetapi juga terhadap aspek-aspek 

kelembagaan di Kejaksaan. Namun, hak-hak keuangan yang diberikan paling sedikit 

jika dibandingkan lembaga lain yang sejenis. Dengan adanya ketidakseimbangan 

antara pemenuhan hak dengan banyaknya kewajiban yang harus dikerjakan tersebut, 

maka akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dari Komisi Kejaksaan 

sehingga dapat berakibat fungsi dan peran Komisi Kejaksanaan untuk menjalankan 
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pengawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI menjadi 

kurang maksimal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja Komisi Kejaksaan perlu 

diberikan pemenuhan hak-hak berupa jaminan kesejahteraan bagi para anggota 

Komisi Kejaksaan sesuai dengan beban tugas pekerjaannya saat ini.  Lebih jauh, 

peningkatan hak-hak keuangan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja 

Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum di Indonesia. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

A. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI 

Usaha dalam melakukan peningkatan hak-hak Komisioner Kejaksaan RI dilakukan 

dengan mengkaji kembali kedudukan, tugas, wewengan, pengangkatan, pembiayaan 

dan Hak Keuangan yang tertera pada Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Komisi Kejaksaan RI. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 

2011 tentang kedudukan Komisi Kejaksaan RI, menyebutkan bahwa: 

1) Pasal 2 Angka (1), berbunyi: 

“Komisi Kejaksaan merupakan Lembaga non struktural yang dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya bersifat mandiri”. 

2) Pasal 2 Angka (2), berbunyi: 

“Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.  

 

Tertera Komisi Kejaksaan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Pasal 3 Huruf (a), berbunyi: 

“Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan 

perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode e�k” 

 



Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 51

2) Pasal 3 Huruf (b), berbunyi: 

“Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa 

dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan”. 

 

3) Pasal 3 Huruf (c), berbunyi: 

“Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, 

kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan 

Kejaksaan”. 

 

Dalam melakukan tugas yang tertera pada pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang 

untuk: 

1) Pasal 4 Huruf (a), berbunyi: 

“Menerima dan menindaklanju� laporan atau pengaduan masyarakat tentang 

kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya”. 

 

2) Pasal 4 Huruf (b), berbunyi: 

“Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk 

di�ndaklanju� oleh aparat pengawas internal Kejaksaan”. 

 

3) Pasal 4 Huruf (b), berbunyi: 

“Meminta �ndak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat 

tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan”. 
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4) Pasal 4 Huruf (b), berbunyi: 

“Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan 

yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan”. 

 

5) Pasal 4 Huruf (b), berbunyi: 

“Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal 

Kejaksaan”.  

 

6) Pasal 4 Huruf (b), berbunyi: 

“Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa”.  

 

Pada Bab IV terkait Pengangkatan dan Pemberhen�an disebutkan bahwa: 

1) Pasal 26, berbunyi: 

“Anggota Komisi Kejaksaan diangkat dan diberhen�kan oleh Presiden”. 

 

Sedangkan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Kejaksaan harus 

memenuhi syarat berikut: 

1) Pasal 26 huruf (a), berbunyi: 

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan palinng �nggi 65 (enam puluh 

lima) tahun pada saat proses pemilihan” 

 

2) Pasal 26 huruf (a), berbunyi: 

“Diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima 

belas) tahun”. 



Naskah Akademik Penguatan Hak-Hak Keuangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2021 53

 

3) Pasal 26 huruf (a), berbunyi: 

“Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan �ndak kejahatan”.  

 

4) Pasal 29 huruf (a), berbunyi: 

“Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan dilaksanakan secara transparan dan 

akuntabel”.  

 

5) Pasal 35, berbunyi: 

“Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang 

merangkap menjadi”: 

a) Pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan; 

b) Hakim atau Jaksa; 

c) Advokat; 

d) Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

e) Pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milih negara atau badan 

swatsa; atau 

f) Pengurus partai poli�k. 

 

Pada Bab V terkait Pembiayaan dan Hak Keuangan disebutkan bahwa: 

1) Pasal 40, berbunyi: 

“Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 

Kejaksaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara cq. 

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Poli�k, Hukum dan Keamanan”. 
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2) Pasal 41 ayat (1), berbunyi: 

“Kepada anggotan Komisi Kejaksaan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya 

yang diatur dengan Peraturan Presiden”. 

 

3) Pasal 41 ayat (1), berbunyi: 

“Anggota Komisi Kejaksaan apabila berhen� atau telah berakhir masa jabatannya, 

�dak diberikan pension dan/atau pesangon”. 

 

Dari beberapa pasal yang diku�p dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Komisi Kejaksaan RI tertera bahwa Komisi Kejaksaan RI mempunyai 

peran yang sangat berar�. Terlihat dari tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan RI 

memegang peran pen�ng dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian 

terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan. Selain itu Komisi Kejaksaan RI 

juga berperan pen�ng dalam pemantauan pemantauan dan penilaian atas kondisi 

organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 

di lingkungan Kejaksaan. Sejalan dengan pen�ngnya peran dari Komisi kejaksaan, 

standar pengangkatan anggota Komisi Kejaksaan pun memiliki kualifikasi yang �nggi 

pula. Dengan demikian maka aturan terkait hak-hak keuangan Komisioner Kejaksaan 

RI perlu disesuaikan agar dapat terjadi keseuaian antara tanggungjawab dan hak-hak 

keuangan.  
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B. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas 

lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kejaksaan RI 

Adapun beberapa isi dari Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Hak Keuangan dan Fasilitas lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota 

Komisi Kejaksaan RI adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 1, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

diberikan hak keuangan se�ap bulan dan fasilitas lain”. 

 

2) Pasal 2, berbunyi: 

“Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai 

berikut”: 

a) Ketua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); 

b) Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); 

c) Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan 

d) Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); 

 

3) Pasal 3, berbunyi: 

“Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 

Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
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4) Pasal 4, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapat gaji sebagai Pegawai 

Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan 

selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil”. 

 

5) Pasal 5, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa biaya perjalanan 

dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 

C. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional  

Adapun beberapa isi Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi 

Kepolisian Nasional adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 2 Ayat (1), berbunyi: 

“Kompolnas merupakan Lembaga non structural, yang dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik”. 

 

2) Pasal 2 Ayat (2), berbunyi: 

“Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. 

 

Pada Bab III terkait dengan Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Kepolisian 

Nasional yang berbunyi demikian: 
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1) Pasal 3 angka (1), berbunyi: 

“Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri 

untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri”. 

 

2) Pasal 3 angka (2), berbunyi: 

“Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan 

integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 

 

3) Pasal 4, berbunyi: 

“Kompolnas bertugas: 

a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan 

b) memberikan per�mbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 

pemberhen�an Kapolri.” 

 

4) Pasal 5 angka (1), berbunyi: 

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 

Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri”. 

 

5) Pasal 5 angka (2), berbunyi: 

“Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam 

penyusunan kebijakan teknis Polri”. 
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6) Pasal 5 angka (3), berbunyi: 

“Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

bersama dengan Polri”. 

 

7) Pasal 7 

“Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk : 

a) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada 

Presiden yang berkait an dengan anggar an Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan 

sarana dan prasarana Polri; 

b) memberikan saran dan per�mbangan lain kepada Presiden dalam upaya 

mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan 

c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan 

menyampaikannya kepada Presiden”. 

 

Pada Bab IV dijelaskan susunan organisasi Komisi Kepolisian Nasional, sebagai 

berikut: 

1) Pasal 15, berbunyi: 

Susunan keanggotaan Kompolnas, terdiri atas :  

a) Ketua merangkap anggota; 

b) Wakil ketua merangkap anggota; 

c) Sekertaris merangkap anggota, dan 

d) 6 (enam) orang anggota. 
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2) Pasal 18 angka (2), berbunyi: 

“Kepala Sekretariat Kompolnas adalah jabatan struktural Eselon II.a”. 

 

D. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional. 

Adapun beberapa isi dari Peraturan Presiden RI 20 Tahun 2019 tentang Hak 

Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional 

adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 1, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional diberikan 

hak keuangan se�ap bulan”. 

 

2) Pasal 2, berbunyi: 

“Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai 

berikut”: 

a) Ketua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

b) Wakil Ketua, sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh �ga juta lima ratus ribu 

rupiah); 

c) Sekretaris, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); dan 

d) Anggota, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); 
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3) Pasal 3, berbunyi: 

“Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 

Anggota Komisi Kepolisian Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

 

4) Pasal 5, berbunyi: 

“Tata cara pembayaran dan penghen�an pembayaran hak keuangan bagi Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 

Berdasarkan perbandingan dari beberapa dasar ketentuan Peraturan Presiden RI 

Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain bagi Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kejaksaan RI, Peraturan Presiden RI Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota 

Komisi Kepolisian Nasional, Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Komisi Kejaksaan RI, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Komisi Kepolisian Kepolisian Nasional, terdapat persamaan dan 

berbedaan. Apabila dilihat dari kedudukan, Komisi Kejaksaan RI dan Komisi Kepolisian 

Nasional memiliki kedudukan yang sama. Dimana Komisi Kejaksaan dan Komisi 

Kepolisian Nasional merupakan Lembaga non struktural yang berkedudukan dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan �ngkat eselonisasi Sekertariat 

Komisi Kejaksaan RI dan Sekertariat Komisi Kepolisian nasional memiliki persamaan 

yaitu Eselon II.a. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan apabila dilihat dari 

hak keuangan bagi Komisi Kejaksaan dan Kompolnas, dimana Komisi Kepolisian 
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Nasional memiliki hak-hak keuangan yang lebih �nggi dibanding dengan Komisi 

Kejaksaan RI. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait kinerja komisioner 

Kejaksaan RI yang membuat kinerja mereka menjadi �dak maksimal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalah tersebut dapat disebabkan karena 

mereka merasa adanya ke�dakadilan, kurangnya mo�vasi kerja dan merasa pekerjaan 

mereka �dak dihargai. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan hak-hak keuangan 

Komisi Kejaksaan RI. Hal ini dilakukan agar tercipta kesetaraan/keseimbangan dalam 

pelaksanaan kewajiban dengan hak-hak keuangan yang di dapatkan Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

 

E. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Poli�k, Hukum dan Keamanan. Nomor PER-

07 /MENKO/POLHUKAM/ 12/ 2011. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

Dalam rangka usaha untuk peningkatan hak – hak komisioner kejaksaan RI 

dilakukan pengkajian kembali kedudukan tugas, fungsi, eselon jabatan, pengangkatan 

dan pemberhen�an serta pembiayaan yang tertera pada Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Poli�k, Hukum, dan Keamana Nomor 7 tahun 2011 tetang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 

menyebutkan bahwa: 

1) Pasal 1 angka (1), berbunyi: 

“Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Poli�k, Hukum, dan Keamanan ini disebut 

Sekretariat, adalah unsur staf yang membantu Komisi Kejaksaan Republik 
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Indonesia, yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan, dalam menyelenggarakan 

kesekretariatan di Komisi Kejaksaan“. 

 

2) Pasal 1 angka (2), berbunyi: 

“Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan organisasi di 

Kementerian Koordinator Bidang Poli�k, Hukum dan Keamanan, secara fungsional 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan, dan secara 

administra�f bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Poli�k, 

Hukum, dan Keamanan”. 

 

3) Pasal 1 angka (3), berbunyi: 

“Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat”. 

 

Tertera Sekertariat Komisi Kejaksaan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Pasal 2, berbunyi: 

“Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administra�f 

kepada Komisi Kejaksaan” 

 

Dalam pelaksanaan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Sekertariat 

Komisi Kejaksaan menyelenggarakan fungsi: 

1) Pasal 3 huruf (a), berbunyi: 

“pemberian dukungan dalam penanganan pekerjaan terkait rencana kerja dan 

anggaran, organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, 

sarana dan prasarana, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporannya” 
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2) Pasal 3 huruf (b), berbunyi: 

“pemberian dukungan dalam pengadministrasian dan penanganan laporan 

masyarakat, penyiapan bahan pengambilalihan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, 

dan pemeriksaan tambahan, serta dukungan dalam pelaksanaan penilaian 

perilaku dan kinerja Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan, dukungan pelaksanaan 

dan pengadministrasian pengawasan, pemantauan dan penilaian sumber daya 

manusia, organisasi, sarana dan prasarana Kejaksaan;” 

 

3) Pasal 3 huruf (c), berbunyi: 

“pengelolaan keuangan di Komisi Kejaksaan” 

 

4) Pasal 3 huruf (d), berbunyi: 

“penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara di Komisi 

Kejaksaan” 

 

5) Pasal 3 huruf (e), berbunyi: 

“pelaksanaan tugas lain yang diperlukan oleh Komisioner Komisi Kejaksaan”. 

 

Pada Bab IV (empat) disebutkan hal – hal yang terkait dengan Eselon jabatan, 

Pengankatan dan Pemberhen�an, disebutkan bahwa: 

1) Pasal 22 angka (1), berbunyi: 

“Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon II.a”. 
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2) Pasal 22 angka (2), berbunyi: 

“Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon lII.a”. 

3) Pasal 22 angka (3), berbunyi: 

“Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a”. 

 

4) Pasal 23 angka (1), berbunyi: 

“Kepala Sekretariat diangkat dan diberhen�kan oleh Menteri Koordinator Bidang 

Poli�k, Hukum, dan Keamanan, atas usul Komisi Kejaksaan”. 

 

5) Pasal 23 angka (2), berbunyi: 

“Pejabat struktural eselon III dan eselon IV diangkat dan diberhen�kan oleh 

Menteri Koordinator Bidang Poli�k, Hukum, dan Keamanan”. 

 

6) Pasal 24, berbunyi: 

“Pejabat fungsional di Sekretariat diangkat dan diberhen�kan oleh Menteri 

Koordinator Bidang Poli�k, Hukum, dan Keamanan sesuai peraturan perundang-

undangan”. 

 

Pada bab V (Lima) terkait Tata Kerja Sekertariat Komisi Kejaksaan RI disebutkan 

bahwa: 

1) Pasal 25 angka (1), berbunyi: 

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat memberikan dukungan teknis 

dan administra�f kepada Komisi Kejaksaan”. 
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2) Pasal 25 angka (2), berbunyi: 

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-

masing maupun instansi lain”. 

 

3) Pasal 25 angka (3), berbunyi: 

“Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipu� kebijakan, strategi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”. 

 

Pada Bab VI terkait Pembiayaan Sekertariat Komisi Kejaksaan RI disebutkan 

bahwa: 

1) Pasal 30, berbunyi: 

“Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara cq Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Poli�k, Hukum, 

dan Keamanan”. 

 

Dari beberapa pasal yang diku�p dalam Peraturan Kementerian Koordinator 

Bidang Poli�k, hukum, dan Kemanan Nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekertariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terlihat bahwa Sekertariat 

Komisi Kejaksaan memiliki beberapa peran pen�ng dalam menunjuang tugas dan 

wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Diawali dengan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi dari Sekertariat Komisi Kejaksaan RI yakni memberikan dukungan 

teknis dan administra�f kepada Komisi Kejaksaan. Selain itu, Sekertariat Komisi 
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Kejaksaan RI juga wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan, 

sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun instansi lain. 

Koordinasi yang dimaksud melipu� kebijakan strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Tanggung jawab yang dimiliki Sekertariat Komisi Kejaksaan akan 

memberikan dukungan yang sangat berar� pada seluruh pekerjaan dari organisasi 

Komisi Kejaksaan, dengan demikian maka aturan terkait hak-hak keuangan Komisi 

Kejaksaan RI beserta dengan Sekertariat Komisi Kejaksaan dan seluruh organisasi 

Komisi Kejaksaan perlu disesuaikan agar dapat menemui kesepadanan antara 

Tanggung jawab dan hak-hak keuangan.  
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Secara filosofis, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) lahir di era 

berkembangnya demokrasi, dan menguatnya tuntutan atas partisipasi warga dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Gagasan dibentuknya Komisi Kejaksaan 

tidak luput dari kondisi empiris institusi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan 

fungsi penegakan hukum. Kejaksaan dianggap belum optimal dalam memberikan 

perlindungan dan rasa keadilan bagi warga melalui kegiatan penuntutan, dan pada sisi 

lain lembaga ini masih diliputi berbagai permasalahan internal yang mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat. A buse of power seolah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari proses penegakan hukum. Komisi Kejaksaan hadir dan dibentuk 

dengan harapan dapat mengawal proses penegakan hukum secara professional dan 

berkeadilan, sekaligus mendorong pembenahan kelembagaan menjadi lebih 

akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Ide besar tentang upaya peningkatan kinerja Kejaksaan 

tersebut diaktualisasikan melalui tugas, wewenang dan hak Komisi Kejaksaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi 

Kejaksaan.18  

 
18 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tetang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. 
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Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 

memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, 

yaitu selain dapat mengambil alih permeriksaan,  juga berwenang  melakukan 

pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah 

dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi 

baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan 

klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan 

tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga 

berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa. Dengan kata lain, 

Komisi Kejaksaan dibentuk untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang 

merasa kurang puas dengan hasil kerja dari Kejaksaan, yang tentunya tetap berada 

dalam koridor hukum yang benar. 

Penjabaran tetang Komisi Kejaksaan di atas menunjukan bahwa secara eksternal, 

keberadaan Komisi Kejaksaan di Indonesia cukup penting dan berdampak. Namun 

secara internal dan tidak dijabarkan sebelumnya, para komisioner dan anggotanya 

masih belum dihargai dengan hak-hak yang setidaknya sama dengan Lembaga sejenis 

lainnya. Oleh karena itu, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia maka naskah akademik disusun untuk menjadi dasar bagi peningkatan hak-

hak komisioner Komisi Kejaksaan. 

B. Landasan Sosiologis 

Ekspektasi masyarakat terhadap peran Komisi Kejaksaan cukup tinggi. Hal itu 

dapat dilihat dari tren partisipasi publik yang cenderung meningkat dalam mengawasi 

kinerja Kejaksaan melalui mekanisme pengaduan di Komisi Kejaksaan. Beragamnya 
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latar belakang pelapor juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang hukum secara berkeadilan. 

Melalui laporan pengaduan masyarakat tersebut, Komisi Kejaksaan diharapkan dapat 

menjadi penyambung aspirasi publik yang menghendaki Kejaksaan bekerja secara 

professional, dan menjunjung tinggi martabat serta kehormatan institusi Kejaksaan 

sebagai lembaga penegak hukum. 

Dalam memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut, Komisi Kejaksaan telah 

melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal sebagai bentuk komitmen dan 

kesungguhan Komisi Kejaksaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah laporan pengaduan masyarakat 

yang diterima, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merekomendasikan kepada 

Kejaksaan RI sebanyak 160 (seratus enam puluh) rekomendasi, dengan kualifikasi 

diteruskan ke Kejaksaan RI untuk dilakukan klarifikasi sebanyak 39 (tiga puluh 

sembilan) pengaduan, dan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pengaduan 

diteruskan untuk segera ditindaklanjuti.19 Oleh karena itu, penguatan Komisi 

Kejaksaan melalui peningkatan hak-hak komisioner menjadi agenda yang penting agar 

harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan 

hak keuangan anggota Komisi Kejaksaan. 

C. Landasan Yuridis 

Pada hakikatnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Non 

Struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian 

 
19 Komisi Kejaksaan RI, Laporan Triwulan I, Tahun 2020. 
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terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode 

etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Lembaga ini dibentuk sejak tahun 

2005 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang merupakan tindak lajut 

dari amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, dimana disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja 

kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan 

kewenangannya diatur oleh Presiden.20 

Dalam perkembangannya, peraturan terkait Komisi Kejaksaan sudah beberapa 

kali mengalami perubahan. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi 

Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, 

sehingga perlu di sempurnakan. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai 

penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 menetapkan Komisi 

Kejaksaan  bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap 

kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau  Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan,  kode etik, baik  di dalam 

maupun di luar tugas kedinasan, dan  juga melakukan pemantauan dan penilaian atas 

kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia di lingkungan Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan 

pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih permeriksaan,  juga 

 
20 Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
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berwenang  melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal  Kejaksaan apabila 

ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi 

dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas 

internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. 

Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku 

Jaksa. 

Belum lama ini terbit lagi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak 

Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi 

Kejaksaan Republik Indonesia yang berisikan antara lain, besaran hak keuangan yang 

diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan. 

Peraturan ini menyempurnakan peraturan-peraturan Komisi Kejaksaan yang tidak 

mengatur tentang hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi 

Kejaksaan. Dapat dikatakan bahwa, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 ini 

menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, dan belum disesuaikan 

dengan perkembangan terkini. Lebih jelasnya lagi, hak keuangan yang diatur di 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 masih mengacu kepada kondisi lingkungan 

strategis di tahun 2011. Oleh karena itu, sangat perlu untuk merevisi Peraturan 

Presiden Nomor 62 Tahun 2020, terutama besaran hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan dengan kondisi terkini. 

Secara organisasi, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga non 

struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi 

Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  
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Komisi Kejaksaan mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku 

Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;  

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa 

dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan  

c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, 

kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan 

Kejaksaan.  

Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi Kejaksaan RI berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang 

kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya;  

b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk 

ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;  

c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat 

tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;  

d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan 

yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;  
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e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal 

Kejaksaan; dan  

f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.   
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Secara garis besar, jangkauan pengaturan mengenai revisi peraturan Komisi 

Kejaksaan RI diarahkan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan hak dan kewajiban 

komisioner Komisi Kejaksaan RI. Sebagai Lembaga non struktural yang bertanggung 

jawab secara langsung kepada Presiden, tugas, wewenang dan hak keuangan Komisi 

Kejaksaan RI sangat bergantung pada peraturan Presiden. Sesuai dengan proporsi 

tugas dan wewenang yang dimiliki Komisi Kejaksaan RI, maka jangkauan objek yang 

akan menjadi cakupan penguatan hak-hak keuangan anggota Komisi Kejaksaan RI 

berfokus pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Anggota Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia berfokus pada aspek besaran hak keuangan bagi Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan. 

Jika subyek dalam hal ini adalah Komisioner Komisi Kejaksaan RI yang ditugaskan 

untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI dengan melakukan pengawasan, 

pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai 

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan 

perundang-undangan,  kode etik, baik  di dalam maupun di luar tugas kedinasan, 

dan  juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, 

kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan 

Kejaksaan. Melihat besarnya tugas dan tanggung jawab Komisi Kejaksaan RI revisi 
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peraturan tentang hak-hak keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja Kejaksaan RI dalam melakukan penegakan hukum. 

Sasaran yang ingin diwujudkan dari penguatan hak-hak keuangan Komisioner 

Komisi Kejaksaan RI dengan melakukan revisi peraturan tersebut yaitu untuk 

mewujudkan keseimbangan dan kesesuaian tugas dan wewenang dengan hak-hak 

keuangan serta fasilitas yang diterima. Selain itu, revisi tersebut juga bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban Komisi Kejaksaan dengan 

lembaga lain yang tergolong dalam lembaga non-struktural. Hal ini dilakukan karena 

lembaga-lembaga yang sejenis sudah memiliki aturan yang tepat dan sesuai dengan 

tugas dan fungsi sebagai lembaga non-struktural. Selanjutnya, revisi tersebut juga 

dilakukan agar dapat mengoptimalkan peran Komisi Kejaksaan RI dalam 

melaksanakan tugasnya agar kinerja Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di 

Indonesia lebih baik lagi dan semakin terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan revisi 

terhadap Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Anggota Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia agar hak-hak yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 

dan Anggota Komisi Kejaksaan sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang 

ditanggung pada masing-masing pihak. Adapun jangkauan pengaturan revisi 

peraturan tersebut meliputi: 

1. Ketentuan pemberian hak keuangan 

2. Besaran hak keuangan 

3. Pajak hak keuangan 

4. Proporsi hak keuangan 

5. Ketentuan hak keuangan perjalanan dinas 
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6. Ketentuan penutup 

 

B. Ruang Lingkup Materi Muatan  

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaiana disebutkan 

di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam rancangan revisi Peraturan Presiden 

Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretariat, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut: 

1. Ketentuan pemberian hak keuangan 

2. Besaran hak keuangan 

3. Pajak hak keuangan 

4. Ketentuan pembayaran hak keuangan 

5. Ketentuan hak keuangan perjalanan dinas 

6. Ketentuan penutup 

 

Adapun masing-masing materi pengaturan di atas dijabarkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan pemberian hak keuangan 

Ketentuan pemberian hak keuangan merupakan hal yang bersifat pokok dengan 

menekankan bahwa semua komisioner komisi kejaksaan RI akan mendapatkan 

hak keuangan atas pekerjaan yang mereka lakukan setiap bulannya, yaitu: 

1) Pasal 1, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik 

Indonesia diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain”. 
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2. Besaran hak keuangan 

Pengaturan besaran hak keuangan yang diterima oleh setiap komisioner Komisi 

Kejaksaan RI dilakukan sesuai dengan beban tugas, fungsi dan wewenang atas 

masing-masing jabatan yang ada dalam susunan Komisi Kejaksaan RI, yaitu: 

1) Pasal 2, berbunyi: 

“Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai 

berikut”: 

a) Ketua sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); 

b) Wakil Ketua, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 

c) Sekretaris, sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); dan 

d) Anggota, sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); 

 

3. Pajak hak keuangan 

Pengaturan pajak penghasilan atas hak keuangan yang diterima oleh setiap 

komisioner Komisi Kejaksaan RI harus dilakukan pemungutan terlebih dahulu 

seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pemberian 

hak keuangan dilakukan, yaitu: 

1) Pasal 3, berbunyi: 

“Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 

dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
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4. Ketentuan pembayaran hak keuangan 

Pengaturan pembayaran hak keuangan menekankan perbedaan pembayaran 

hak keuangan bagi komisioner yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak, 

dimana komisioner yang bersatatus Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan hak 

keuangan yang telah dikurangi dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu: 

1) Pasal 4, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik 

Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapat gaji 

sebagai Pegawai Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dibayarkan selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai 

Pegawai Negeri Sipil”. 

 

5. Ketentuan hak keuangan perjalanan dinas 

Pengaturan hak keuangan perjalanan dinas diperlukan agar terwujudnya 

keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas, sehingga 

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

diberikan fasilitas setiap kali melakukan perjalanan dinas, yaitu: 

1) Pasal 5, berbunyi: 

“Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik 

Indonesia diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa 

biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 
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6. Ketentuan penutup 

Ketentuan penutup membuat waktu pemberlakuan peraturan agar peraturan 

yang dibuat dapat segera dijakankan dan membuat ketentuan pencabutan serta 

pemberhentian pemberlakuan peraturan Presiden yang lama, yaitu: 

1) Pasal 6, berbunyi: 

“Pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 

62 Tahun 2020 tentang tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretariat, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang tentang Hak Keuangan dan 

Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Anggota Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia perlu dilakukan revisi untuk melakukan penguatan hak-hak 

keuangan bagi komisioner Komisi Kejaksaan RI dengan tujuan untuk mewujudkan 

keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban Komisi Kejaksaan RI dengan lembaga 

lain yang tergolong sebagai lembaga non-struktural. Lebih jauh, penguatan 

tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan tugas dan 

wewenang dengan hak-hak keuangan serta fasilitas yang diterima oleh Komisi 

Kejaksaan RI. Dengan begitu, diharapkan komisi kejaksaan RI dapat 

mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan 

penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.  

2. Hak-hak keuangan dan fasilitas Komisi Kejaksaan RI memainkan peran penting 

dalam mewujudkan kinerja penegakan hukum yang baik dari Kejaksaaan Republik 

Indonesia. Karena ketika individu yang dalam hal ini adalah komisioner Komisi 

Kejaksaan RI merasa diperlakukan tidak adil baik secara keuangan ataupun non 

keuangan, akan berdampak pada kinerjanya yang ditunjukkan dengan kurangnya 
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motivasi untuk bekerja, penurunan kinerja dan lain sebagainya. Lebih spesifik, 

mereka akan merasa tidak adil ketika terjadi ketimpangan atau ketidaksesuaian 

antara beban kerja dan pembayaran yang diterima.  

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu dilakuakn revisi atas Peraturan 

Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi 

Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 

yang mengatur mengenai hak-hak keuangan dan fasilitas yang diterima komisioner 

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan 

motivasi dan kinerja Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas untuk 

meningkatkan kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik 

Indonesia. 
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