KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
Jakarta, 20 April 1993
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: R - 269/ F/ Fpk .1/04/1993
: Rahasia
: -.
: Jangka waktu penyelesaian.
penanganan kasus – kasus / perkara
Tindak Pidana Khusus Korupsi.

KEPADA YTH.
1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
DI
SELURUH INDONESIA

Dari pengamatan kami terhadap laporan penanganan kasus-kasus / perkara Tindak
Pidana Khusus Korupsi baik tahap Penyelidikan maupun Penyidikan masih berlarut-larut
penyelesaian penanganannya karena itu perlu diberi petunjuk sebagai berikut :
1. PENYELIDIKAN
1.a.
Penyelidikan yang merupakan kegiatan penyelidik Untuk mencari dan
menemukan peristiwa pidana dan menentukan dapat/ tidaknya dilakukan
penyidikan, berarti mencari dan menemukan data - data ataupun fakta-fakta
yang mengarah terpenuhinya unsur-unsur pidana korupsi Dengan kata lain
pada tahap ini perlu dimatangkan sedemikian rupa alat bukti yang didapat
sehingga terhindar atau terminimalisir usul penghentian penyidikan.
1.b.
Karena pentingnya tahap ini namun perlu kecepatan dan ketetapan waktu
agar tidak ketinggalan dengan momentum yang tepat, diperkirakan jangka
waktu penyelesaian tahap penyelidikan ini cukup 1 ( satu ) bulan sejak
dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan
2. PENYIDIKAN
2.a.
Kegiatan penyidikan berupa mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan
menentukan tersangka, berarti data dan fakta yang di dapat Pada tahap
penyelidikan, diperjelas, dibuat terang, diungkapkan perbuatan - perbuatan
terdakwa yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana korupsi, didukung
oleh alat - alat bukti yang menyakinkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
terdakwalah pelakunya.
2.b.
Mengungkapkan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur - unsur tindak
pidana korupsi dengan alat bukti yang ada pada butir 2.a. secara cermat
memerlukan waktu yang cukup lama namun tidak boleh meninggalkan
momentum sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif dari khalayak
ramai, karena itu diperkirakan waktu yang diperlukan untuk penyidikan ini
kira-kira ± 2 ( dua ) bulan. Ini berarti penyidik dituntut untuk aktif dan
berinisiatip menggunakan waktu semaksimal mungkin setiap harinya.
3. RENCANA OPERASI. PENYELIDIKAN DAN RENCANA OPERASI
PENYIDIKAN.
Untuk dapat mengejar momentum yang tepat baik tahap penyelidikan maupun
penyidikan perlu dibuat rencana operasi baik penyelidikan maupun penyidikan
karena dengan rencana operasi itu Jaksa Penyidik maupun Penyelidik dituntut untuk
bekerja keras, berinisiatip, aktif dan cermat.
4. DISKUSI DAN LAPORAN.
Setiap waktu tertentu selesai mengadakan Pemeriksaan diadakan diskusi dan
laporkan kepada Pimpinan hasil kerja setiap harinya dan membuat laporan kemajuan
dan perkembangan seminggu sekali 5. Dengan jangka waktu butir I dan 2 rencana
operasi butir 3 maupun diskusi dan laporan butir 4 diharapkan penanganan kasus kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan setidak tidaknya dalam waktu 3 ( tiga
) bulan, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi setempat maupun kasus korupsi
yang ditangani.
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