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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya Kejaksaan 

Agung RI telah menyelesaikan penyusunan Profil Kejaksaan 2025. 

 

Sebagaimana diketahui bersama, Kejaksaan kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai 

kalangan, walau tidak seluruhnya benar. Integritas, kualitas dan kinerja sebagian Jaksa serta 

pegawai Kejaksaan dipertanyakan oleh sebagian pihak. Mulai dari proses penuntutan dan 

eksekusi yang dinilai belum optimal, hingga kepada pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya seperti 

fungsi pengawasan dan pembinaan yang juga tidak luput dari kritik. 

 

Sebagai respons atas hal-hal di atas, Kejaksaan telah melakukan berbagai upaya perbaikan di 

berbagai bidang. Antara lain melalui Program Pembaruan Kejaksaan yang diluncurkan pda tahun 

2005 dan telah menghasilkan 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung (Perja). Keenam Perja tersebut 

terdiri dari peraturan di bidang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standar Minimum Profesi 

Jaksa, Pembinaan Karir, Kode Perilaku Jaksa dan Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan.  

 

Sebagai tindak lanjut dari Program Pembaruan tersebut, pada tahun 2008 yang lalu Kejaksaan 

juga telah meluncurkan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang mengacu pada Pedoman 

Umum Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.  

Program Reformasi Birokrasi tersebut merupakan salah satu agenda nasional dalam upaya 

pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah 

upaya untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar 

menjadi lebih baik, sehingga memenuhi prinsip-prinsip profesional, bersih, efisien, efektif dan 

produktif, dengan target utama adanya perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku yang 

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

Penyusunan Profil Kejaksaan 2025 merupakan bagian integral dari keseluruhan proses Reformasi 

Birokrasi Kejaksaan. Profil Kejaksaan 2025 merupakan suatu hasil kajian dan penilaian yang 

bertujuan untuk memotret gambaran kondisi postur Kejaksaan yang dinginkan pada tahun 2025.  

Profil Kejaksaan 2025 merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh 

oleh Kejaksaan sebagai strategi untuk melakukan perubahan yang  mendasar, berkelanjutan dan 

menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan integritas organisasi kejaksaan dalam rangka 

mengembalikan citra Kejaksaan sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.   

 

Profil Kejaksaan 2025 disusun melalui proses dan tahapan studi yang mendalam yaitu studi 

kepustakaan, studi lapangan, studi banding luar negeri dan Focus Group Discussion yang 

dilakukan semenjak bulan Agustus 208. Dokumen Profil  ini juga memuat diagnostik atas 

permasalahan dan sumber permasalahan yang dihadapi Kejaksaan selama ini, rekomendasi teknis 

untuk memperbaikinya, strategi kegiatan dan tahapan kerja serta kerangka waktu pelaksanaan 

untuk mencapainya, indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pelaksanaan rekomendasi dan kerangka acuan manajemen perubahan menurut rekomendasi 

tersebut.  
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Adapun ruang lingkup permasalahan yang menjadi sorotan dari Profil Kejaksaan 2025 adalah: Visi 

dan Misi; Independensi; Organisasi, Manajemen Kinerja; Integritas dan Pengawasan; 

Perencanaan; Sumber Daya Manusia; Anggaran dan Sarana Prasarana; Kebijakan Penuntutan dan 

Manajemen Perkara Kejaksaan; Manajemen Informasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan 

Publik Kejaksaan; serta Manajemen Perubahan. 

 

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak 

yang telah mendukung proses penyusunan Profil Kejaksaan 2025, yaitu Jaksa Agung selaku 

Pelindung Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan, Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah 

Reformasi Birokrasi Kejaksaan, dan Tim Penyusun dari Kejaksaan sendiri. Saya juga mengucapkan 

terima kasih kepada Ausaid, IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facility) yang 

memberikan dukungan sehingga proses ini dapat terselenggara dengan baik. 

 

Dengan adanya Profil Kejaksaan 2025 ini diharapkan proses pembaruan dan reformasi birokrasi 

yang tengah dilakukan dapat berjalan lebih baik dan lebih terstruktur, dengan  komitmen dan 

dukungan yang kuat dari Pimpinan Kejaksaan, jajaran Kejaksaan dan para stakeholders lembaga 

penegak hukum lainnya, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat, mewujudkan lembaga 

Kejaksaan yang profesional dan berintegritas, serta jaminan kehidupan yang lebih baik dan 

bermartabat bagi seluruh warga Adhyaksa.  

 

 

                 Jakarta, 15 April 2009  

 

                           KEPALA PUSAT DIKLAT KEJAKSAAN RI,  

                        Ketua Tim Sosialisasi & Penyusunan  

                        Profil Kejaksaan 2025 

 

 

 

                     Halius Hosen, SH  

                                                                                    Jaksa Utama Madya NIP. 230013341
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I. Pendahuluan 

 

Kondisi politik, ekonomi dan hukum di Indonesia telah berubah secara dramatis dalam kurun 

waktu beberapa tahun terakhir.  Interaksi dengan dunia internasional juga semakin kompleks, 

penuh dinamika dan tantangan. Hal ini menimbulkan harapan bagi masyarakat baik di 

Indonesia maupun di luar negeri, untuk terciptanya kemajuan positif, berupa membaiknya 

penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyakarat, yang dalam jangka panjang dapat 

memperkuat sistem hukum pidana. Perubahan dan harapan masyarakat tersebut harus dapat 

diantisipasi dan dijawab oleh sistem peradilan pidana, perdata dan tatausaha negara Republik 

Indonesia.  

 

Institusi Kejaksaan menginginkan terjadinya pembaruan dan proses perubahan telah dimulai 

sejak awal reformasi di tahun 2000. Berbagai inisiatif untuk mengkaji berbagai permasalahan 

dan menyajikan rekomendasi bagi perubahan Kejaksaan telah digagas dengan bantuan 

berbagai pihak dan dukungan dari pimpinan Kejaksaan dari masa ke masa. Beberapa dokumen 

penting dalam proses pembaruan yang menunjukkan komitmen Kejaksaan terhadap 

pembaruan antara lain Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan Republik Indonesia (2001), 

Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia (2003), Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan  

Republik Indonesia (2005), dan Assessment Agenda Pembaruan Kejaksaan (2005 dan 2007). 

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menempatkan sebuah unit yang berfungsi mengkoordinir 

proses pembaruan di Kejaksaan, yaitu Tim Pembaruan Kejaksaan. 

 

Namun demikian, berbagai faktor menyebabkan  proses pembaruan menjadi kompleks. Situasi 

ekonomi yang memburuk di Indonesia semakin meminimkan anggaran operasional Kejaksaan 

dan para Jaksa tidak mendapatkan gaji yang memadai. Selain itu Kejaksaan juga memiliki 

masalah berupa minimnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan infrakstruktur dan 

pelayanan minimum yang diperlukan agar Kejaksaan dapat berfungsi secara baik. 

 

Pada bulan Juli 2008, Kejaksaan Agung meluncurkan inisiatif pembaruan melalui program 

Reformasi Birokrasi. Sasaran utama Reformasi Birokrasi adalah adanya perubahan perilaku 

adalah untuk meningkatkan kapasitas Kejaksaan dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, maka disusunlah Profile Kejaksaan 2025. Profile 

Kejaksaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah bagi Kejaksaan dalam mengelola 

perubahan dengan menempatkan setiap tahap dan kegiatan pembaruan secara strategis 

sebagai bagian dari pencapaian tujuan utama. 

 

Sedangkan kegiatan penyusunan Profile Kejaksaan RI 2025 ini telah dimulai pada bulan 

Nopember 2008. Kegiatan ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang dicanangkan 

oleh Kejaksaan pada bulan Juni 2008. Tim Penyusunan Profile Kejaksaan RI 2025 terdiri dari 

jajaran Kejaksaan Agung dengan dibantu oleh Konsultan Tim Pembaruan Kejaksaan yang 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 112/A/AJA/09/2008, pada 

tanggal 26 September 2008 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi & Penyusunan Profil 

Kejaksaan RI 2025. Susunan Tim tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1. Tugas dari Tim 
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Penyusun adalah melaksanakan sosialisasi & menyusun gambaran kondisi postur Kejaksaan RI 

yang diinginkan pada tahun 2025. Selain itu Tim juga bertugas untuk menyusun strategi, 

tahapan kerja, waktu yang dibutuhkan, penanggung jawab & sumber dana yang digunakan, 

serta menganalisis resiko/dampak yang akan terjadi & merumuskan alternatif solusinya. 

 

Dalam Profile Kejaksaan 2025, dirumuskan wajah Kejaksaan masa depan. Selain itu juga dikaji 

pembelajaran-pembelajaran dari kondisi yang ada saat ini dan proses pembaruan yang telah 

dilakukan. Tujuan dari kajian evaluasi dan pembelajaran ini adalah untuk dapat menyusun 

strategi yang realistis bagi pengelolaan perubahan termasuk di dalamnya memuat tahapan 

kerja dan estimasi waktu untuk mencapai organisasi kejaksaan yang dicita-citakan.   

 

 

II. Metodologi 

 

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, Tim telah melakukan serangkaian kegiatan yang 

diawali dengan penelitian dokumen. Dalam melakuksanakan kajian dokumen, Tim meneliti 

berbagai assesment yang telah dilakukan terhadap Kejaksaan RI dan menggunakan kajian yang 

dilakukan oleh Tim Evaluasi Kinerja Kejaksaan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

menyusun laporan ini.  

 

Selain itu juga dilakukan sejumlah wawancara dengan para stakeholders. Wawancara dilakukan 

melalui kegiatan FGD maupun melalui wawancara terpisah dengan stakeholders mengenai 

sejumlah isu penting. Focus Group Discussions (FGD)  dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di 

Jakarta dan 1 (satu) kali di Medan. FGD tersebut diikuti oleh kurang lebih 100 orang yang terdiri 

dari jajaran kejaksaan dari berbagai tingkatan, serta para pengajar dan profesor dari perguruan 

tinggi hukum, para hakim, polisi, advokat dan anggota Organisasi Non Pemerintah (Ornop/LSM) 

yang memiliki perhatian dan pemahaman tentang isu pembaruan kejaksaan. FGD ini ini 

merupakan sumber informasi penting yang mendukung informasi yang dipresentasikan oleh 

Tim Penyusun dalam dokumen ini.  

 

Tim Penyusun juga melaksanakan kajian komparasi mengenai kinerja Kejaksaan di berbagai 

negara di dunia melalui kajian best practices. Kajian best practices dilakukan melalui studi 

literatur dan juga kunjungan langsung ke Chile dan Amerika Serikat. Kunjungan ke Chile 

dilakukan mengingat Chile adalah salah satu negara berkembang yang dianggap berhasil 

melaksanakan reformasi peradilan pidana. Sedangkan Amerika Serikat merupakan negara yang 

memiliki sistem hukum dan sistem peradilan yang telah teruji. Meski demikian, kami tidak 

berusaha meyakinkan bahwa best practice dari internasional dapat begitu saja diterapkan di 

Indonesia. Namun, pengalaman dari berbagai praktek di negara lain sangat bermanfaat dalam 

penyusunan dokumen ini. 

 

 

III. Sistematika 

 

Sistematika profile Kejaksaan 2025 ini diusun sebagai berikut: 
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Bagian 1 – Pendahuluan 

Bagian 2 – Kerangka Analisa 

Bagian 3 – Analisa Kondisi 

Bagian 4 – Profile Kejaksaan Republik Indonesia 2025 

Bagian 5 – Rekomendasi Reformasi Birokrasi 

Bagian 6 – Kerangka Acuan Manajemen Perubahan 

Bagian 7 – Lampiran  
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KERANGKA ANALISA 
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I. Kerangka Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Indonesia  

 

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 20025 (UU No. 17 Tahun 2007) 

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional disebutkan bahwa arah 

pembangunan hukum Indonesia adalah mewujudkan Negara demokratis berdasarkan hukum 

yang melalui perbaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, 

akuntabilitas, transparansi dan anti diskriminasi. Beberapa isu penting dalam RPJP yang 

berkaitan erat dengan arah pembaruan Kejaksaan masa mendatang antara lain adalah sebagai 

berikut: 

 

Reformasi Birokrasi. Salah satu sasaran pembangunan hukum dan pembangunan aparatur 

Negara dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja lembaga dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik. Dalam kerangka ini juga disebutkan pentingnya pelayanan hukum dengan biaya 

terjangkau dan proses yang sederhana 

 

Kebebasan Pers. RPJP menyebutkan mengenai pentingnya kebebasan pers untuk menjamin 

hak masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. Selain itu kebebasan pers merupakan 

prasyarat untuk memberdayakan masyarakat dalam melakukan kontrol dan berpartisipasi 

dalam penentuan kebijakan. 

 

Peningkatan kualitas aparatur hukum. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum 

dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan 

pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan 

serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, 

keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab 

dalam bentuk perilaku yang teladan.  

 

Sarana, prasarana dan kesejahteraan. Aparatur hukum perlu didukung oleh sarana dan 

prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar 

dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

Penegakan hukum dan HAM. Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan 

secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif, berdasarkan penghormatan terhadap 

hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, 

penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka. Penegakan hukum dan hak-hak 

asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya 

dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan 

lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik. 
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Akses publik terhadap informasi. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka 

perlu ditingkatkan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

 

Pelayanan dan bantuan hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai 

kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya 

yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa 

keadilan.  

 

Pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan 

kewenangan aparatur negara dicapai dengan peningkatan intensitas dan efektivitas 

pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan 

pengawasan masyarakat dan pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku 

penyalahguna kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

B. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004 – 2009  

 

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas 

dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, 

Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan 

korupsi antara lain melalui pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan 

pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Masyarakat 

internasional termasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan 

perlindungan (deny safe havens) bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak 

pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama 

internasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (UN Convention 

Against Corruption) dan Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir 

(UN Convention on Transnational Organised Crime), inisiatif dalam lingkup ASEAN Security 

Community, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat memajukan kepentingan Indonesia secara 

berkesinambungan. 

 

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan 

penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. 

Langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 – 2009 

diartikan dengan berbagai langkah-langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain 

perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, proses 

dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi 

maupun  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan penindakan dalam Rencana 

Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004–2009 diartikan sebagai pengenaan sanksi/hukuman 

atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai/ ketentuan/peraturan perundang-

undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Langkah penindakan diprioritaskan 

pada percepatan penegakan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi yang 

besar dan menarik perhatian masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.  
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C. Peran Kejaksaan dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

 

Pada masa awal pembangunan institusi peradilan di Indonesia, di awal masa kemerdekaan, dua 

institusi utama penegakan hukum yang berwenang  melakukan penyelidikan dan penuntutan 

tindak pidana, digabungkan dalam satu sistem. Pada tahun 1951 Undang-undang Darurat (UU 

No. 1 tahun 1951) menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang melakukan pengawasan dan 

koordinasi atas instrumen-instrumen pengawasan yang dimiliki oleh Kepolisian. Termasuk di 

antaranya melaksanakan penyelidikan sendiri, mengarahkan, melakukan koordinasi dan 

pengawasan terhadap Polisi. Pada tahun 1955 melalui UU No. 7/1955, Kejaksaan dijadikan 

sebagai pusat koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi termasuk 

juga penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Peran penting tersebut kemudian 

diperluas termasuk di bidang kepabeanan dan penyelundupan (UU No. 73/1967) dan Undang-

undang tindak pidana korupsi (UU No. 3/1971). Sistem yang terintegrasi ini memiliki berbagai 

kelebihan, antara lain untuk memastikan bahwa telah terdapat bukti yang cukup untuk 

memastikan kualitas dakwaan yang dibawa ke pengadilan. Namun sistem ini juga memiliki 

kelemahan yang terletak pada kewenangan yang terpusat dan ketiadaan mekanisme 

pengawasan serta check & balances. 

 

Pada tahun 1981 sebagai bagian dari perbaikan prosedur hukum acara pidana, sebuah Komite 

telah didirikan. Komite yang beranggotakan pimpinan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan 

Pengadilan ini merekomendasikan pemisahan fungsi antara polisi dan Jaksa untuk lebih 

menjamin terciptanya check and balances. Di bawah pengaturan UU No. 8 tahun 1981, peran 

Kejaksaan dibatasi menjadi terbatas kepada penuntutan tindak pidana. Pengecualian hanya 

terdapat pada kasus-kasus tindak pidana khusus yaitu korupsi, penyelundupan dan perkara 

subversi, dimana Kejaksaan dimungkinkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan. 

 

Meskipun UU No. 8/1981 memiliki kelebihan, namun juga terdapat beberapa kelemahan antara 

lain UU ini mengakibatkan lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dan Kejaksaan 

serta menyebabkan tumbuhnya persaingan tidak sehat antar institusi penegak hukum. Apa 

yang jelas terlihat di kalangan publik adalah bahwa permasalahan koordinasi yang terjadi di 

Kepolisian dan Kejaksaan menyebabkan proses peradilan menjadi lambat. 

 

Terdapat beberapa kemungkinan penyelesaian terhadap masalah ketiadaan koordinasi antara 

kepolisian dan kejaksaan. Salah satunya adalah dengan mengembalikan pada sistem yang 

berlaku sebelum tahun 1981 dimana koordinasi penyidikan berada dalam tanggung jawab 

Kejaksaan. Solusi yang lain adalah dengan membatasi Jaksa dalam melakukan penuntutan 

namun dengan kewenangan untuk memberikan sanksi secara independen kepada polisi yang 

gagal melakukan tugas penyelidikan. Sistem seperti ini harus dilengkapi dengan prinsip 

keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai institusi mana yang 

bertanggung jawab terhadap berhasil atau gagalnya suatu penuntutan perkara pidana. Solusi 

lainnya adalah dengan mengefektifkan kembali mekanisme koordinasi antara Kejaksaan, 
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Kepolisian dan Pengadilan melalui forum yang yang dibentuk secara sistemik dan melakukan 

pertemuan secara berkala. Dala  hal e yelesaika  asalah berkas ya g bolak-balik , aka 
harus ada panduan mengenai kriteria suatu berkas dianggap telah lengkap dan penyelidikan 

telah optimal sehingga ada dasar yang jelas dan persepsi yang sama antara Jaksa dan Polisi 

dalam penyelidikan.
1
 

 

 

II. Acuan Best Practices 

 

A.    Reformasi Peradilan Pidana di Chile  

 Titik berat dari reformasi sistem peradilan pidana di Chile dan di Negara-negara Amerika 

Latin lainnya adalah perubahan prosedur yang merupakan transisi dari sistem inquisitorial 

kepada sistem adversarial
2
. Latar belakang perubahan ini dipicu oleh kebutuhan untuk 

mengatasi kelemahan yang muncul dari sistem yang sebelumnya. Kelemahan tersebut 

antara lain titik berat pada materi tertulis menyebabkan proses menjadi lebih lambat; 

lemahnya perlindungan terhadap hak tersangka; lemahnya akses tersangka terhadap materi 

dakwaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya; lemahnya pengawasan atas investigasi 

yang dilakukan oleh hakim dan polisi. 

 Pada tahun 1906 Chile memberlakukan Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai Codigo 

de Procedimiento Penal (CPP-1906). Hukum Acara ini mengatur struktur dasar sistem 

inquisitorial sebagai warisan Spanyol pada masa penjajahan. CPP-1906 hingga kini masih 

dipergunakan pada perkara-perkara yang masuk ke pengadilan sebelum reformasi 

diberlakukan. 

 Sebelum masa reformasi, Chile memiliki jaksa atau fiscales, namun mereka merupakan 

bagian dari Pengadilan.  Jaksa ini hanya bertindak sebagai asistan pengadilan dan tidak 

berti dak sebagai pe u tut  sebagai a a istilah e genai Jaksa/Penuntut yang kita 

pahami. Dengan kata lain, sebelum masa reformasi Jaksa tidak bertindak secara 

independent di hadapan pengadilan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana. Jaksa-jaksa tersebut lebih tepat dikatakan sebagai asisten 

pengadilan. Beberapa permasalahan yang muncul pada masa reformasi terkait dengan 

independensi hakim yang seringkali berpotensi bisa pada saat melakukan penyelidikan, 

                                                           
1
 Audit Tata Kepe eri taha  Pada Kejaksaa  Republik I do esia,  Pricewaterhouse Coopers,  British 

Institute of International and Comparative Law, Program Bantuan Teknis Bank Pembangunan Asia (Asian 

Development Bank) Bagi Pemerintah Indonesia, 2001, ketiadaan kontrol Kejaksaan terhadap penyelidikan pidana 

sebagaimana yang berlaku pada masa sebelum berlakunya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

dan kurangnya hubungan koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya menyebabkan timbulnya berbagai 

kesulitan bagi Kejaksaan dalam pengelolaan perkara.  
2
 Sistem inquisitorial adalah sistem dimana pengadilan atau hakim memiliki peran aktif dalam 

mengumpulkan fakta dan dalam pembuktian. Hakim berperan dalam mengarahkan pembuktian dan memberikan 

pertanyaan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa. Sebaliknya pada sistem adversarial, peran pengadilan adalah 

pasif dan lebih merupakan fasilitator antara dua pihak yag berperkara. Terdakwa maupun penuntut berperan aktif 

dalam pengumpulan bukti, memberi pertanyaan pada saksi, dan mengajukan argument kepada Hakim ataupun 

kepada Juri. Hakim dan Juri tidak mengetahui apapun mengenai perkara tersebut hingga perkara tersebut dibawa 

ke muka pengadilan. 
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minimnya kapasitas hakim untuk melakukan penyelidikan, keterlambatan dalam proses 

hukum, rendahnya standard perlindungan hak-hak tersangka, tidak adanya pengawasan 

terhadap kepolisian, dan seterusnya. 

 Reformasi peradilan di bidang pidana merupakan bagian dari reformasi hukum secara 

keseluruhan di Chile yang berlangsung sejak sekitar tahun 1997. Untuk meningkatkan 

efisiensi pengadilan, dibentuklah Ministerio Publico atau serupa dengan Kejaksaan. Dengan 

adanya Kejaksaan yang terpisah maka akan mengangkat beban penyelidikan dan 

penuntutan yang tadinya dipegang oleh hakim dan membatasi kekuasaan yang dimiliki 

hakim. Pembentukan Kejaksaan ini dilakukan melalui amandemen Konstitusi pada tahun 

1997.  

 Berdasarkan peraturan baru Kejaksaan bertugas melaksanakan fungsi penyidikan dan 

penuntutan perkara pidana dilaksanakan. Dalam melakukan penyidikan Jaksa dibantu oleh 

Polisi (Policia de Investigation) yang berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan. 

Kegiatan penyidikan dilakukan berdasarkan perintah dari Jaksa  

 Reformasi peradilan pidana di Chile juga memperkenalkan sistem oral di persidangan untuk 

menggantikan sistem tertulis (tukar menukar dokumen) yang memakan waktu seperti yang 

selama ini dipergunakan. Untuk meningkatkan efiesiensi pengadilan, juga dilakukan usaha-

usaha untuk membangun metode penelusuran perkara yang lebih baik dan melakukan 

identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan keterlambatan dalam 

proses. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga non pemerintah.  

 Independensi Kejaksaan dijamin oleh Konstitusi Chile. Bentuk  nyata dari independensi ini 

antara lain : 

- Kejaksaan Chile merupakan lembaga otonom (tidak berada di bawah kekuasaan 

eksekutif), setara dengan lembaga otonom lainnya seperti Bank Sentral dan Tribunal 

Konstitusi  

- Pemilihan & pengangkatan Jaksa Agung melibatkan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan 

masyarakat  

- Masa jabatan Jaksa Agung ditentukan dalam kurun waktu yang terukur/pasti, yaitu 8 

tahun  

- Jaksa mempunyai kedudukan independensi dalam melaksanakan fungsinya. Jaksa Agung 

tidak dapat mengintervensi Jaksa dalam proses penanganan perkara. Jaksa 

melaksanakan tugasnya berdasarkan arahan dari Kepala Kejaksaan Wilayah (Fiscal 

Regional) 

- Penggajian bagi jaksa diatur secara khusus dengan standar yang memadai yang mampu 

mencegah Jaksa melakukan perbuatan tercela  

 Rekrutmen Jaksa dilakukan secara terbuka dengan menggunakan berbagai metode seleksi. 

Keputusan untuk melakukan rekrutmen dan menentukan hasil rekrutmen dilakukan secara 

berjenjang berdasarkan kebutuhan. 

 Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa dibantu oleh  Pembantu Jaksa (Abogado, lawyer) yaitu 

untuk menangani perkara-perkara kecil, melakukan interogasi terhadap tersangka, 

mengumpulkan bahan bahan seperti buku, doktrin, yurisprudensi. Jaksa juga dibantu oleh 

Staff Administrasi yang bertugas untuk mengurus administrasi penanganan perkara  
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 Pengawasan dilakukan oleh Divisi Pengawasan Internal merupakan bagian dari Direktur 

Eksekutif Nasional. hanya ada di kantor pusat (Kejaksaan Nasional Chile / Ministrio Publico). 

Divisi ini tidak memiliki unit pengawasan di daerah. Divisi Pengawasan bertanggung jawab 

kepada Jaksa Agung (Fiscal Nacional). Pimpinan / manager pengawasan Kejaksaan Chile 

bukan seorang Jaksa, tapi dijabat oleh seorang Abogado / Lawyer dengan 10 (sepuluh) 

orang anggota dengan latar belakang lawyer dan auditor. Anggota Divisi Pengawasan 

memiliki kompetensi yang tinggi dan benar-benar memahami tugas-tugas Jaksa. Sistem dan 

tingkat penggajiannya hampir sama dengan Jaksa. 

 Ruang lingkup Divisi Pengawasan adalah berupa segala aspek pekerjaan administrasi  / 

kinerja pegawai Kejaksaan, baik Jaksa maupun tenaga administrasi administratif, seperti 

pengelolaan keuangan, proyek-proyek / kontrak-kontrak. Ia juga mengawasi pertimbangan-

pertimbangan hukum pada Jaksa dalam penanganan kasus.  

 Sedangkan kasus terkait dengan tehnis penanganan perkara oleh Jaksa, pemeriksaannya 

dilakukan Jaksa senior yang ditunjuk oleh Jaksa Wilayah. 

 Ruang lingkup  pengawasan internal adalah sebagai berikut: 

- Auditing terprogram (inspeksi umum) 

- Auditing tak terprogram (inspeksi kasus) berdasarkan laporan pengaduan masyarajat 

dan pemerintah  

 Terdapat beberapa bentuk sanksi yang diterapkan yaitu teguran tertulis, teguran tertulis 

yang berpengaruh pada gaji, skors max 5 tahun, denda (dipotong dari gaji),  

dipindahtugaskan atau dipecat. Sedangkan bagi Jaksa yang diputus bersalah melakukan 

tindak pidana oleh pengadilan maka dalam 20 hari yang bersangkutan harus mengundurkan 

diri atau dijatuhi hukuman denda atau dipecat  

 Chile memiliki Sistem Informasi SAF (semacam Simkari) yang berisi informasi mengenai  

perkara SAF, yaitu antara lain: 

- Data penyidikan  

- Tindak lanjut penanganan  

- Proses penuntutan  

- Alat bukti  

- Konsultasi yang dilakukan  

- Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan  

 

B.    Kejaksaan di USA 

 

 Kejaksaan di US terdiri dari dua struktur. Yaitu struktur pada Pemerintahan Federal dan 

Kejaksaan pada Pemerintahan Negara Bagian.  

 Kejaksaan AS (disebut DOJ) memiliki fungsi kombinasi: 

-  Sebagai Departemen Hukum: membawahi Office of  Legislation 

- Sebagai Departemen Dalam Negeri:  

1.  membawahi Kantor Penyidik, spt: FBI (penyidik pidana pd UU federal), DEA 

(narkoba), ATF (alkohol dan rokok) 

2. membawahi Marshall Service (mengelola penjara, mengelola aset yang disita, 

mengurus DPO) 
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 Kejaksaan dalam Sistem Federal bertugas melakukan  penuntutan dan penyidikan perkara 

pidana  

 Jaksa Agung Federal merupakan jabatan politis. Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden dengan 

masa jabatan seperti masa jabatan Presiden. Namun demikian pengangkatan dan 

pemberhentiannya sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah melalui Presiden. 

Dengan demikian baik Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung maupun Kepala Divisi merupakan 

jabatan politik dimana pejabatnya ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan Wakil Kadiv (setara 

dengan Sesjam) merupakan jabatan karir tertinggi. 

 Di setiap Kantor Kejaksaan terdapat unit Eksekutif, yang melakukan tugas terkait dengan 

administrasi, keuangan dan Sistem Tehnologi Informasi  

 Dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa Fungsional, Jaksa dibantu oleh Legal Assistance 

yang bertugas melakukan kegiatan adminsitrasi perkara, korespondensi, pengarsipan 

perkara dan tugas-tugas administratiflainnya. Jaksa juga dibantu oleh Paralegal yang 

bertugas membantu Jaksa dalam melakukan tugas-tugas teknis dan fungsional, yaitu 

antara lain melakukan riset (buku, doktrin, yurisprudensi) dan  mengurus barang bukti. 

Selain itu kepada Jaksa juga diperbantukan pegawai atau Clerks yang bertugas mengirim 

dokumen. 

 Pengawasan terhadap Jaksa dilakukan oleh beberapa Unit yang berbeda yaitu sebagai 

berikut Office of Inspector (Inspektur Jenderal): mengawasi perilaku Jaksa dan Pegawai 

Adm, termasuk pelanggaran dalam penggunaan uang dan fasilitasi kantor, pengadaan 

barang dan jasa, dan lain lain. Selain itu juga terdapat Office of Prosecutor Responsibility 

(OPR) yang bertugas melakukan investigasi terhadap professional misconduct yang 

dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan tugas penuntutan dan penyidikan, seperti: 

- menggunakan bukti yang diperoleh secara tidak sah di muka persidangan  

- mengajukan pertanyaan yang tidak layak (improper question) 

- menggunakan argumentasi hukum secara salah  

- melanggar kesepakatan (plea argument) 

 Selain dua lembaga di atas, Jaksa juga diawasi oleh Office of Public Integrity yang bertugas 

melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana, 

seperti menerima suap, menghambat proses pidana (obstruction of justice), dan 

sebagainya. Yang dilakukan oleh Inspekturat Jenderal dan OPR adalah sebagai berikut: 

- Menyatakan Jaksa/Pegawai melakukan/tidak melakukan kesalahan  

- Memberikan rekomendasi mengenai sanksi yang perlu dijatuhkan  

- Kajari akan mengenakan sanksi tersebut  

 Dalam hal pengawasan, Asosiasi Pengacara juga memiliki peran penting yaitu: 

- Sanksi yang dikenakan kepada Jaksa dilaporkan juga kepada Asosiasi Pengacara (Bar 

Association), karena semua jaksa merupakan anggota Asosiasi Pengacara  

- Assosiasi Pengacara dapat mengenakan hukuman kepada anggotanya (Jaksa yang 

dipecat oleh Kejaksaan dapat dipecat sebagai Pengacara)  
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I. KONDISI 

 

A.  Independensi 

 

1. Independensi Jaksa Agung. Independensi Jaksa Agung sebagai representasi dari 

independensi Kejaksaan perlu dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Hingga saat ini 

jaminan tersebut belum tercantum secara eksplisit dalam UUD. Salah satu cara untuk 

menjamin independensi Jaksa Agung adalah melalui pengaturan jangka waktu bertugas 

atau dengan memberikan batasan usia pensiun. Dengan demikian akan dapat mengurangi 

intervensi eksekutif melalui Presiden dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa 

Agung. Dalam sejarahnya, Jaksa Agung dapat dengan mudah diberhentikan dan diangkat 

kembali oleh Presiden. Hal ini menyebabkan rentannya kedudukan Jaksa Agung di mata 

eksekutif. Untuk memastikan kualitas Jaksa Agung, maka proses pemilihannya dilakukan 

secara transparan dengan menggunakan parameter yang obyektif. Dengan demikian posisi 

Jaksa Agung seharusnya bukanlah merupakan jabatan karir ataupun jabatan politis, 

melainkan jabatan merit dimana kandidatnya harus memenuhi kualifikasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter yang obyektif. 

 

2. Independensi Kelembagaan melalui Jaminan Pemenuhan Anggaran. Untuk memastikan 

lembaga Kejaksaan dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa tergantung dari 

dana taktis (tidak resmi) maka Negara harus menjamin kecukupan anggaran. Pada saat ini 

anggaran yang dimiliki Kejaksaan untuk melaksanakan fungsinya masih sangat terbatas. Hal 

ini terlihat jelas pada anggaran untuk penuntasan perkara yang tidak sebanding dengan 

jumlah perkara yang masuk. Karenanya dalam praktek Kejaksaan berusaha mencari sumber 

sumber dana lain di luar APBN untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kondisi ini 

menyebabkan Kejaksaan rentan terhadap intervensi kepentingan dan memunculkan konflik 

kepentingan. 

 

3. Independensi dalam Penuntutan. Mekanisme rentut dipercaya dapat bermanfaat sebagai 

sarana pembelajaran dan diharapkan dapat memberikan keadilan dan konsistensi terhadap 

hasil kerja Jaksa dalam membuat dakwaan dan memberikan pedoman untuk menjatuhkan 

hukuman. Namun demikian dampak sistem ini menyebabkan kesulitan bagi Jaksa secara 

individu dalam pengambilan keputusan secara profesional. Hal ini juga menyebabkan 

terjadinya situasi dimana kadang kala keputusan yang diambil oleh seorang Jaksa tidak 

dianalisa secara hati-hati oleh Jaksa yang bertanggung jawab langsung terhadap perkara 

tersebut karena pemikiran bahwa ia tidak memiliki kewenangan langsung terhadap 

substansi perkara tersebut. Hal ini juga berdampak terhadap berkurangnya akuntabilitas 

personal jaksa dalam pengambilan keputusan dan juga dapat menyebabkan munculnya 

pengaruh kepentingan karena pihak-pihak yang ada dalam struktur hierarkis dapat saja 

mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu perkara. Selain itu juga menyebabkan 

lamanya jangka waktu penyelesaian perkara karena pengambilan keputusan. Sistem 

pengambilan keputusan yang tersetral juga dapat menghambat peningkatan kualitas dari 
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Jaksa-jaksa muda. Hal ini juga merupakan faktor penting yang meruntuhkan kepercayaan 

publik terhadap Kejaksaan. 

 

B.  Organisasi  

 

1. Ukuran dan kompleksitas. Organisasi Kejaksaan pada saat ini cukup besar dan kompleks. 

Lembaga kejaksaan memiliki kurang lebih 7800 jabatan struktural dengan kurang lebih 

16.800 personal dan 7 lapis kepemimpinan manajerial. Jumlah Jaksa kurang lebih sejumlah 

6300 Jaksa. Kompleksitas ini juga direplika oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 

Dengan demikian struktur organisasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pun 

memiliki tingkat kompleksitas yang serupa. Mekanisme pengawasan yang berlaku di 

organisasi seringkali harus melalui 2-3 laporan berjenjang. Struktur Kejaksaan yang 

kompleks dengan jumlah personel yang besar dan berdampak pada sulitnya 

pengorganisasian dan pengawasan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan.  

 

2. Fleksibilitas. Pada saat ini Jaksa Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

sebagian dari permasalahan struktur organisasi. Format struktur organisasi Kejaksaan yang 

harus mengacu pada format umum Departemen menimbulkan kesulitan bagi Kejaksaan, 

karena organisasi Kejaksaan memiliki ciri dan karekteristik khusus yang dipengaruhi oleh 

tugas dan wewenangnya yang berbeda dengan lembaga pemerintahan biasa.
1
 Hal ini 

menyulitkan bagi Kejaksaan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan dan tantangan 

masa depan. Kewenangan untuk merubah struktur organisasi berada pada Presiden dan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan dalam hal terdapat usulan 

perubahan struktur, maka persetujuan akan memakan waktu yang cukup lama. Organisasi 

yang kurang fleksibel dan struktur hirarki yang rigid juga berdampak pada diskresi yang 

terbatas dan inisitiaf yang kurang terbangun.
2
  

 

3. Fungsi. Pada saat ini kombinasi antara fungsi pembuatan kebijakan bercampur dengan 

fungsi kontrol perkara dan fungsi kontrol administrasi, tersentral pada Kejaksaan Agung. 

Hal ini mengakibatkan sulitnya Kejaksaan Agung untuk fokus dalam masalah-masalah yang 

lebih strategis. Hal serupa juga terjadi di tingkat Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri yang 

merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi utama Kejaksaan yaitu melaksanakan 

penuntutan juga perlu lebih diperkuat. Jika tugas dan wewenang Wakil Jaksa Agung pada 

akhirnya hanya diserahkan pada kebijakan Jaksa Agung maka hal ini berpotensi 

mengaburkan peran Wakil Jaksa Agung sebagai bagian dari kesatuan pimpinan. 

 

4. Jabatan Fungsional & Struktural. Jabatan rangkap yang dipegang oleh sebagian besar Jaksa 

dimana mereka harus melaksanakan tugas fungsional juga sekaligus menjabat pada posisi 

struktural, menyebabkan Jaksa belum mampu bekerja secara optimal. Hal ini juga 

                                                           
1
 Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan,  Kejaksaa  Agu g Repu lik, I do esia, Ko isi Huk  

Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, The Asia Foundation, 

Jakarta, 2005, hal. 93. 
2
 Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
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menyebabkan kurangnya tenaga Jaksa karena Jaksa menjadi tidak fokus dalam 

menyelesaikan pekerjaan teknisnya sebagai Jaksa. Selain itu, fungsi manajemen menjadi 

kurang efektif karena Jaksa memiliki keterbatasan pengetahuan dan keahlian dalam area 

manajemen yang kurang sesuai dengan kompetensinya sebagai Jaksa. Jenjang karir tenaga 

non Jaksa (seperti tenaga tata usaha misalnya) menjadi tidak berkembang karena 

kesempatan untuk menduduki jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensinya 

menjadi tertutup. 

 

C.   Perencanaan 

 

1. Langkah Perbaikan. Dalam kaitannya dengan perencanaan kinerja dan organisasi, terdapat 

beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Kejaksaan, yaitu
3
 bahwa saat ini Kejaksaan 

telah memiliki beberapa dokumen perencanaan kinerja dan organisasi, antara lain Rencana 

Strategi, Rencana Kerja, Program Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja 

Anggaran Lembaga. Perencanaan kinerja tersebut dibuat berdasarkan penetapan 

kinerja/indikator dari masing masing unit kerja Jaksa Agung Muda dengan menggunakan 

data-data internal yang disusun bersama antara atasan dan bawahan. Dokumen 

perencanaan kinerja tersebut kemudian didistribusikan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 

Negeri dan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diberikan kesempatan untuk 

mengajukan perbaikan/revisi. Dokumen perencanaan kinerja juga telah diriviu melalui 

laporan bulanan, laporan triwulan  dan hasil evaluasi yang kemudian digunakan untuk 

menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan).
4
 Dokumen perencanaan kinerja juga digunakan 

dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit.
5
 

2. Proses Perencanaan Organisasi. Meski demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 

dan atau ditingkatkan dalam kaitannya dengan perencanaan kinerja dan organisasi. Proses 

perencanaan pada Kejaksaan Agung belum berbasis pada kerangka dasar berupa visi misi 

sebagai bagian dari analisa, termasuk juga belum secara optimal mengkaji kekuatan dan 

kelemahan, tujuan dan strategi lembaga untuk merespon perkembangan masa mendatang.  

berbagai unsur kunci yang seharusnya terkait dengan penyusunan perencanaan.
6
 Selain itu, 

rencana tahunan belum memuat rencana pelaksanaan secara terinci termasuk didalamnya 

rencana strategi dan taktik yang dipergunakan.  

3. Penggunaan Dokumen dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan. Penggunaan data-data 

dan dokumen-dokumen yang mendukung penyusunan perencanaan organisasi baik internal 

maupun eksternal belum optimal.
7
 Selain karena data-data yang dibutuhkan dalam 

                                                           
3
 Lihat Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia,  hal 40 s/d 42. 

4
 Sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan. 
5
 Pengawasan internal atas pelaksanaan dokumen perencanaan kinerja dilakukan oleh jajaran 

pengawasan melalui inspeksi umum dengan menggunakan instrumen Program Kerja Pemeriksaan yang baru 

diujicobakan pada beberapa Kejaksaan yang menjadi pilot project. 
6
 Hasil Audit Tata Kepemerintahan pada Kejaksaan RI. 

7
 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 38 dan Focus Group Discussion 

I, Tim Penyusunan Profil Kejaksaan dan Tim Evaluasi Kinerja Kejaksan, Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 
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penyusunan perencanaan organisasi masih belum up to date, analisis atas data data 

tersebut juga masih sederhana dan belum menggunakan sistem informasi.
8
 Misalnya hanya 

melihat kuantitas SDM dan kuantitas sarana prasarana yang ada dan belum melihat 

kualitasnya.Penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya tepat waktu 

karena terlambatnya penyampaian data dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
9
   

 

4. Partisipasi. Proses perencanaan pada Kejati dan Kejari saat ini masih belum sepenuhnya 

selarasn dengan strategi organisasi pada Kejaksaan Agung dan hanya berpedoman 

utamanya pada Rencana Pembangunan Nasional. Informasi yang berasal dari kejati maupun 

kejari masih belum tepat waktu dan kadang kala baru disampaikan setelah dokumen 

perencanaan milik Kejaksaan Agung diselesaikan. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan oleh Kejaksaan Agung saat mempersiapkan dokumen perencanaan. Meski 

setiap elemen telah diminta untuk membuat usulan program kerja dan terlibat dalam 

penyusunan perencanaan kinerja dan organisasi, namun upaya ini belu terlaksana secara 

optimal dan belum semua elemen unit-unit kerja tersebut terlibat secara aktif.
10

  

Mekanisme pelibatan unit kerja melalui usulan dan laporan yang disampaikan unit kerja 

masih belum efektif, karena laporan yang diberikan belum mencerminkan secara jelas 

kebutuhan unit kerja.
11

 Di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas perencanaan, 

maka selain melibatkan pihak internal penyusunan perencanaan kinerja juga perlu 

melibatkan stakeholder (masyarakat) dan konsultan perencanaan.
12

  

 

5. Sinkronisasi antar Unit/Satuan Kerja. Perencanaan kinerja organisasi belum sepenuhnya 

selaras antar unit kerja organisasi, sebab masih terfokus pada tugas pokok masing-masing 

unit kerja dan belum memperhatikan secara keseluruhan hubungan dan keselarasan 

dengan unit kerja lain.
13

 Selain itu tiap-tiap unit kerja belum sepenuhnya memahami 

kebutuhannya riil dan pola koordinasi dan sinkronisasi dalam unit kerja dalam penyusunan 

rencana kerja juga belum berjalan secara optimal.
14

  

 

6. Kesesuaian Perencanaan dengan Kebutuhan. Perencanaan belum sepenuhnya selaras 

dengan kebutuhan dan dengan pelaksanaan.
15

 Selain dikarenakan masalah partisipasi yang 

belum otimal, hal ini juga disebabkan karena kesulitan untuk mengelola anggaran yang 

jumlahnya terbatas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. 

Sebagian penetapan target masih belum sepenuhnya sesuai dengan Renstra dan RKT yang 

                                                           
8
 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal.95 

9
Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal.39. Sebagai konsekuensinya, 

beberapa kegiatan yang terlambat tidak mendapat alokasi anggaran (selanjutnya lihat pada bagian Anggaran). 

Selain itu, penyusunan perencanaan mengacu pada Renstra, kegiatan yang tidak sesuai Renstra tidak dibiayai. 
10

 Focus Group Discussion I dan Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 

38, antara lain belum melibatkan secara aktif Kejaksaan Negeri. 
11

 Focus Group Discussion I. 
12

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal.95 
13

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 96. Sebagai contoh, proses 

mutasi, promosi ataupun demosi tidak mempertimbangkan pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis. 
14

 Focus Group Discussion I. 
15

 Focus Group Discussion I. 
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ditetapkan.
16

 Akibatnya perencanaan seringkali dikesampingkan dan menyebabkan 

anggaran menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan kinerja dan organisasi juga 

belum berorientasi sepenuhnya pada peningkatan pelayanan masyarakat dan pencari 

keadilan
17

 terutama dalam hal tranparansi pencapaian kinerja.
18

 Di sisi lain, beberapa 

kebutuhan unit kerja belum terakomodir dalam perencanaan kinerja karena harus 

menyesuaikan dengan anggaran yang diterima Kejaksaan secara keseluruhan.
19

 

 

7. Indikator Keberhasilan & Evaluasi. Meski target dan indikator kinerja telah ditetapkan, 

namun indikator yang ditetapkan masih bersifat umum. Selain itu, belum seluruh indikator 

kinerja dilengkapi dengan target kinerja, sehingga sulit untuk mengukur (measurable) dan 

menetapkan waktu pencapaian.
20

 Perbaikan perencanaan organisasi secara berkelanjutan 

dengan memanfaatkan hasil review juga belum optimal. Di masa mendatang perlu segera 

dilakukan tindak lanjut terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) yang 

disampaikan secara tahunan dalam rangka penyesuaian organisasi dengan perubahan yang 

telah terjadi.  Selain itu, reviu perencanaan yang dilakukan secara reguler dilakukan melalui 

Lapbul (Laporan Bulanan), Laptri  (Laporan Tri Wulan) dan Raker (rapat Kerja) belum 

dipergunakan secara maksimal sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan.
21

 

 

 

D. Manajemen Kinerja 

 

1. Analisa Kinerja. Meski unit organisasi yang dibentuk telah menunjukan jenis pekerjaan, 

tetapi pembentukan unit organisasi tersebut belum didasarkan pada hasil analisis jabatan 

dan analisis beban kerja yang detil dan terukur serta masih masih tumpang tindih antara 

satu unit organisasi dengan unit yang lain.
22

 Hal tersebut menyebabkan sulitnya dilakukan 

penilaian kinerja sehingga menyulitkan pembuatan strategi dan kebijakan bidang sumber 
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 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan  Republik Indonesia,  hal.112. 
17

 Focus Group Discussion I. 
18

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 96. 
19

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal.41 
20

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 40, 90 dan 101. Sebagai 

contoh, indikator kinerja dalam LAKIP Pidsus 2008 hanya disusun secara global. 
21

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal.90 
22

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia,  Tim Evaluasi Kinerja Reformasi 

Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, 2009, (B), hal.45 dan 46. Sebagai contoh : Subdit (Sub Direktorat) Tindak 

Pidana Ekonomi di bidang Pidsus (Pidana Khusus) dan Subdit Pengawasan Orang asing di bidang intelijen saat ini 

tidak dapat menjalankan fungsinya karena fungsi tersebut telah beralih ke instansi lain, yakni Dirjen (Direktorat 

Jenderal) Bea Cukai dan Kepolisian. Selain itu, tupoksi Tenaga Pengkaji juga belum jelas. Jika dicermati, tidak ada 

perbedaan mendasar antara tupoksi Tenaga Pengkaji dengan Jaksa pada umumnya, mengingat kegiatan 

pengkajian merupakan hal penting yang dilakukan setiap Jaksa saat menangani perkara. 
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daya manusia.
23

 Selain itu tugas dan wewenang Wakil Jaksa Agung dalam kaitannya 

sebagai kesatuan unsur pimpinan masih belum jelas dan rinci.
24

  

 

2. Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa dan Unit/Satuan Kerja. Pada saat ini Kejaksaan telah 

melakukan berbagai cara pengukuran kinerja antara lain melalui penilaian daftar rangking 

tiap Kejati, pe ggu aa  Buku Biru  ya g erisi reka  jejak kegiatan tiap-tiap Jaksa, 

penggunaan sistem penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional dan sistem penilaian 

melalui DP3 untuk seluruh PNS. Namun terdapat kelemahan dalam mekanisme 

sebagaimana disebut di atas. Mekanisme tersebut belum mampu memberikan gambaran 

penilaian kinerja yang jelas dan terinsi karena masih menggunakan kriteria-kriteria yang 

umum untuk mengukur kinerja. Selain itu belum semua pegawai Kejaksaan memahami 

mengenai bagaimana proses, kriteria dan hasil evaluasi kinerja tersebut diolah untuk 

pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Penilaian kinerja juga belum 

sepenuhnya terhubung pada sistem pemberian penghargaan. Pada umumnya hampir 

se ua pegawai e dapatka  ilai Baik  atau “a gat Baik  a u  i for asi terse ut 
belumlah cukup untuk menjelaskan kinerja pegawai yang bersangkutan dalam kaitannya 

dengan tujuan organisasi dan target dari sebuah unit atau fungsi dalam Kejaksaan. Hal ini 

menyebabkan penilaian kinerja saat ini belum dapat berkontribusi penuh terhadap 

perubahan yang diinginkan terjadi di Kejaksaan.   

 

Namun pada saat ini Kejaksaan berada pada tahap awal penerapan sistem penilaian kinerja 

yang lebih obyektif dan komprehensif yaitu melalui IPKJ (Instrumen Penilaian Kinerja 

Jaksa), Instrumen Penilaian Kinerja (PKP) dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas 

Fungsional (IPK PPF). IPKJ ini merupakan langkah awal bagi Kejaksaan untuk menggunakan 

kriteria-kriteria yang lebih terukur sehingga dapat menghasilkan outcomes yang lebih 

obyektif. 

 

3. Eksaminasi Perkara sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Saat ini perlu dikaji mengenai 

pera  pe ti g dari ti  eksa i asi perkara , dala  siste  a aje e  ki erja Jaksa sehari 
hari. Meskipun fungsi dari Tim ini berada di bawah Jamwas namun hasil eksaminasi perkara 

menjadi bagian dari informasi kinerja bagi pengambil kebijakan manajemen. Beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari eksaminasi perkara antara lain pada 

tahapan persiapan, ada atau tidaknya kelalalaian, strategi penuntutan, pengetahuan 

hukum dan keahlian pembuktian. Pemberian sanksi secara langsung dapat dimunculkan 

dari hasil eksaminasi perkara. 
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 Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, hal. 91, hal ini terlihat pada masih tidak jelasnya 

parameter kinerja dan pertanggungjawaban kinerja para Staf Ahli yang tidak mengatur kriteria disiplin ilmu dan 

dalam kebutuhan apak seorang Staf Ahli dapat diangkat oleh Jaksa Agung. 
24

 Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, hal. 92, UU Nomor 16 Tahun 2004 maupun berbagai 

peraturan pelaksana organisasi dan tata kerja yang lama tidak mengatur secara rinci pembinaan administrasi dan 
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sebagai tanggung jawab Wakil Jaksa Agung. 
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E.  Integritas dan Pengawasan 

 

1. Tunggakan Pengaduan. Kejaksaan saat ini memiliki tunggakan perkara pengaduan yang 

jumlahnya cukup besar. Tunggakan ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya 

kinerja organisasi pengawasan yang terlihat pada pendistribusian tugas yang kurang 

merata, masih perlunya peningkatan kapasitas SDM, birokrasi penanganan pengaduan yang 

panjang dan kurang sederhana, serta pengambilan keputusan yang tersentralistis. Namun 

demikian, Jamwas saat ini tengah melakukan berbagai upaya progresif untuk menangani 

tunggakan pengaduan. Antara lain melalui crash program pengaduan, penyusunan Petunjuk 

Pelaksanaan Pengawasan, Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kode Perilaku Jaksa dan 

penyempurnaan Organisasi Pengawasan. 

2. Sumber Daya Manusia. Kapasitas SDM pada tubuh Pengawasan pada saat ini dapat 

dikatakan masih belum memadai. Penempatan personil di pengawasan belum didasarkan 

pada kompetensi dan keahlian utama untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan. 

Bahkan kadangkala penempatan personel di tubuh Pengawasan masih merupakan bagian 

dari kegiatan penghukuman. Kegiatan Pengawasan yang tidak berhubungan langsung 

dengan perkara merupakan salah satu metode penghukuman untuk menjatuhkan seorang 

Jaksa dari proses berperkara. Hal ini menyebabkan kepercayaan internal terhadap lembaga 

pengawasan pun menjadi lemah. Selain itu kapasitas personel dalam melakukan fungsi 

pengawasan pun lemah karena penempatan tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan. 

3. Kecukupan Anggaran. Selain itu anggaran yang dialokasikan bagi Diklat Pengawasan bisa 

dikatakan kurang memadai sehingga mengakibatkan selama ini Diklat Pengawasan hanya 

diselenggarakan setahun sekali dengan jumlah peserta sangat terbatas. Akibatnya tidak 

semua orang yang ditempatkan di Pengawasan telah mengikuti diklat pengawasan. Kendala 

lain adalah arus penempatan (mutasi) yang sangat cepat yang menyebabkan investasi 

pelatihan menjadi kurang bermanfaat ketika seseorang yang telah mengikuti diklat 

pengawasan ditempatkan di posisi lain yang tidak berhubungan dengan kerja pengawasan. 

Sedangkan anggaran secara keseluruhan bagi kegiatan pengawasan utamanya di Kejati juga 

tidak memadai. Bahkan sesungguhnya tidak ada anggaran khusus bagi pengawasan, namun 

anggaran pengawasan dialokasikan melalui berbagai mata anggaran Kejaksaan Tinggi. 

Kurangnya anggaran menyebabkan makin terbatasnya kemampuan satuan kerja 

pengawasan untuk melaksanakan fungsinya. 

4. Akuntabilitas Publik. Perja 069 telah mengatur prinsip-prinsip keterbukaan dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan internal. Namun untuk dapat melaksanakan 

prinsip ini secara utuh maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip ini dalam 

memberikan layanan public yang memberikan jaminan atas keterbukaan dan akuntabilitas. 

Pada saat ini tingkat keterlibatan pelapor dalam proses penanganan laporan pengaduan 

adalah sebagai salah satu pihak yang diminta keterangannya. Di masa mendatang hal ini 

perlu ditingkatkan melalui ketentuan yang mengatur agar pelapor dapat mengakses status 

dari laporannya. Hingga saat ini laporan berkala mengenai statistic laporan pengaduan 

belum dapat diakses secara berkala oleh masyarakat, namun untuk menjembatani masalah 
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ini Pimpinan Kejaksaan telah melaksanakan konferensi pers secara ad-hoc untuk 

mengumumkan data-data kinerja pengawasan (misalnya jumlah laporan pengaduan yang 

selesai ditangani dan seterusnya). 

5. Kode Perilaku Jaksa. Aturan-aturan yang sudah ada mengenai kewajiban dan larangan bagi 

Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya, apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam 

PP 30/1980, sudah jauh lebih maju dan mampu mengakomodasi karakter khusus yang 

terdapat dalam tugas dan fungsi Jaksa. Namun demikian ketentuan tersebut masih sangat 

umum dan belum dilengkapi dengan parameter yang lebih obyektif. Beberapa pengaturan 

juga perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru, antara lain mengenai 

kewenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Namun demikian pada tingkat 

penegakan hukum penggunaan KPJ masih belum optimal karena pengambilan keputusan 

yang bersifat terpusat sehingga memakan waktu.  

 

F. Sumber Daya Manusia 

 

1. Biro Kepegawaian. Biro Kepegawaian saat ini belum sepenuhnya melaksanakan fungsi 

perencanaan kepegawaian secara optimal dan lebih kepada fokus kepada fungsi-fungsi 

administratif kepegawaian. Biro Kepegawaian belum melaksanakan analisis secara terinci 

mengenai perkiraan keluar masuknya pegawai (turnover forecast), analisa kompetensi 

pegawai yang ada saat ini, analisis keperluan pegawai sesuai dengan kualifikasi jabatan dan 

seterusnya. Perencanaan kepegawaian belum sepenuhnya dapat memprediksi keperluan 

organisasi di masa mendatang berkenaan dengan kepegawaian. Hal ini disebabkan antara 

lain terbatasnya kompetensi pegawai pada Biro Kepegawaian mengenai manajemen 

sumber daya manusia.   

 

2. Rekrutmen Pegawai. Proses rekrutmen dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari BKN 

mengenai jumlah dan level pegawai yang diperlukan. Selama ini persetujuan dari BKN 

tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan Kejaksaan. Hal ini disebabkan belum 

optimalnya proses koordinasi dan standarisasi mengenai hasil (outcomes) proses rekrutmen 

dan seleksi pegawai pada Kejaksaan. Pelaksanaan rekrutmen juga dinilai maih belum efektif 

untuk dapat menyaring calon-calon sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan. Penerimaan 

pegawai masih lebih didasarkan pada pertimbangan kuota jumlah pegawai dibandingkan 

dengan pertimbangan kesesuaian dengan kualifikasi jabatan dan kebutuhan Kejaksaan pada 

suatu waktu tertentu. Ketiadaan mekanisme formal yang tepat untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi proses seleksi dan rekrutmen juga menyebabkan timbulnya kesulitan untuk 

menilai apakah proses rekrutmen dan seleksi berjalan dengan efektif. Pada saat ini 

Kejaksaan juga memiliki kesulitan untuk menarik lulusan-lulusan terbaik dari Universitas 

terkemuka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena minimnya insentif baik dari segi 

remunerasi maupun penghargaan atas profesi Jaksa di mata masyarakat. 

 

3. Manajemen Karir. Dalam skema manajemen karir terdapat dua kategori posisi. Administrasi 

(struktural) dan fungsional (teknis). Sangat umum diterima dalam suatu organisasi yang 
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berbasis profesi seperti Kejaksaan bahwa seseorang yang tidak memiliki latar belakang 

Teknis/Fungsional kurang mendapat perhatian dari segi insentif gaji maupun karir. Pada 

saat ini staf administratif non-jaksa kurang mendapatkan insentif dan motivasi, baik dalam 

karir maupun remunerasi.  Dalam hal karir jabatan kunci struktural tidak dipegang oleh 

pegawai berlatar belakang keahlian khusus, melainkan dijabat oleh Jaksa. Atau dengan kata 

lain dalam praktek sebagian besar Jaksa menjalankan dua fungsi sekaligus. Mereka 

memegang jabatan struktural namun dalam lingkup karir dan penggajian mereka mengikuti 

peraturan bagi pegawai fungsional. Hal ini antara lain untuk menyiasati rendahnya 

remunerasi Jaksa sehingga penting bagi Jaksa untuk memiliki posisi struktural sehingga 

dapat diberikan tunjangan. Namun disisi lain hal ini menyebabkan hambatan karir bagi 

personel non jaksa untuk posisi-posisi struktural tertentu. 

 

4. Perencanaan Karir. Pola perencanaan dan pengembangan karir masih belum tergarap 

secara optimal. Hal ini ditandai dengan sejumlah posisi senior yang kosong dan kesulitan 

untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Ini merupakan dampak dari rencana pergantian 

(suksesi) jabatan yang kurang sempurna. Ketidaksesuaian keahlian dan jabatan pada 

individu dan menyebabkan terjadinya kelebihan staf atau kekurangan staf pada kantor 

kejaksaan tertentu. Kejaksaan yang bertempat di pulau jawa pada umumnya kelebihan staf 

dan kantor kejaksaan di luar pulau Jawa banyak yang mengalami kekurangan staf. 

Perencanaan yang kurang optimal juga menyebabkan ketidaktepatan antara kualifikasi 

jabatan dengan keahlian Jaksa yang ditempatkan. Pendidikan keahlian pun umumnya belum 

berorientasi pada perencanaan, sehingga sangat mungkin seorang Jaksa yang telah 

diberikan pendidikan keahlian tertentu namun ditempatkan pada posisi dimana keahliannya 

tersebut kurang diperlukan. 

 

5. Penempatan Pegawai. Sistem manajemen karir masih belum sepenuhnya terbuka 

(transparant). Kadang kala penempatan pegawai juga belum didasarkan pada kebutuhan 

dan kriteria organisasi. Kebijakan mutasi dan promosi yang mendeskripsikan sistem rotasi 

bagi staff pada Kejati dan Kejari (disusun pada tahun 1971) menimbulkan kesulitan dalam 

implementasinya. Beberapa kesulitan yang dihadapi antara lain: (1) Kurangnya sumber daya 

untuk membiaya perpindahan lokasi (realokasi); (2) Munculnya praktek-praktek tidak resmi 

bagi permintaan khusus untuk menghindari tempat yang kurang populer atau meminta 

dipindahkan ke kota yang diinginkan; (3) Tingginya anggaran yang diperlukan untuk 

membiayai penempatan. Rotasi yang terlalu cepat juga menyebabkan sulitnya membangun 

kompetensi atau keahlian terhadap bidang kerja tertentu. Penggunaan kebijakan mutasi 

sebagai salah satu sarana penghukuman atau pemberian penghargaan bagi Jaksa dan 

pegawai, jika tidak dipertimbangkan secara seksama dampaknya, maka bisa berakibat pada 

kondisi mental staf yang berada pada suatu tempat di kejaksaan tinggi atau negeri dalam 

jangka waktu lebih lama dari yang seharusnya, atau dapat menyebabkan munculnya stigma 

tertentu terhadap unit kerja atau satuan kerja yang dinilai sebagai tempat penghukuman.   

 

6. Remunerasi. Struktur remunerasi pada saat ini masih kurang fleksible dan pertimbangan 

utamanya lebih didasarkan pada senioritas (jangka waktu pengabdian) dibandingkan 

dengan kinerja. Selain itu nominal remunerasi yang kecil bagi personel Kejaksaan secara 
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umum juga merupakan masalah yang dirasakan oleh pegawai. Ketiadaan evaluasi kinerja 

yang terintegrasi dengan sistem karir dan pemeberian insentif berakibat pada minimnya 

motivasi bagi pegawai untuk berprestasi di bidang tugasnya. Sistem penilaian kinerja yang 

menggunakan parameter yang masih umum seperti DP3 menyebabkan secara umum 

pegawai e dapatka  ilai Baik  atau “a gat Baik  dala  pe ilaia  ki erja, ke uali agi 
mereka yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini menyebabkan sistem remunerasi tidak 

lagi dapat membedakan antara pekerja yang berprestasi dan kurang berprestasi. Kecilnya 

remunerasi bagi Jaksa yang melaksanakan tugas fungsional menyebabkan banyak Jaksa 

harus  di erika  ja ata  struktural sehi gga ereka dapat e peroleh i se tif erupa 
tunjangan struktural. Namun secara sistemik hal ini menyebabkan lemahnya kinerja bidang 

manajemen karena kompetensi yang tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan. 

 

7. Pendidikan dan Pelatihan. Berbagai permasalahan Diklat adalah sebagai berikut. Pertama 

mengenai kriteria peserta diana peserta diklat seringkali tidak memenuhi kriteria yang 

disyaratkan. Dalam pelatihan pendahuluan bagi Jaksa misalnya, banyak peserta yang 

dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai Jaksa. Hal ini sekaligus merupakan evaluasi 

terhadap hasil rekrutmen. Dalam pelatihan lanjutan, peserta pelatihan sebagian besar 

berasal dari pegawai junior (IIIa) sehingga dapat diartikan bahwa training berkelanjutan bagi 

pegawai senior masih belum optimal. Permasalahan kedua adalah seputar anggaran yang 

terbatas bila dibandingkan dengan anggaran pada organisasi serupa yang umumnya 

mengalokasikan kurang lebih 3% dari total anggaran bagi penyelenggaraan pelatihan. 

Ketiga, mengenai ini belum dilaksanakan Analisis Kebutuhan Training (Traning Need 

Analysis – TNA) secara sistematis. Hal ini menyebabkan training seringkali tidak terhubung 

dengan kualifikasi jabatan dan penempatan pegawai. Hal ini juga berakibat pada 

penggunaan anggaran pelatihan yang menjadi tidak efektif. Keempat, Pusdiklat saat ini 

tengah berusaha meningkatkan kualitas kurikulum dan metodologi yang digunakan dengan 

bekerja sama dengan berbagai pihak. Namun hingga saat ini materi pelatihan masih 

terfokus pada permasalahan teknis, hukum dan subyek penuntutan yang diperuntukkan 

bagi jaksa junior maupun menengah (IIIa). Di masa mendatang perlu lebih ditingkatkan 

kesempatan dan kualitas pelatihan di bidang manajemen bagi jaksa senior untuk 

kepentingan promosi dalam jabatan kunci struktural. Untuk penguatan kurikulum maka 

instruktur pelatihan instruktur perlu diarahkan untuk mengembangkan materi berdasarkan 

pedoman atau standar yang disediakan. Kelima mengenai metodologi. Pusdiklat saat ini 

telah berupaya mengembangkan metode pembelajaran partisipatif dan pembentukan team 

(team building). Meskipun hal ini belum diterapkan oleh semua instruktur pelatihan. 

Peserta dalam kelas juga telah proporsional karena adanya penambahan sarana dan 

prasarana kelas.  

 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka perlu ada pelatihan bagi Widyaiswara. Saat 

ini sebelum diangkat sebagai Widyaiswara mereka diharuskan untuk mengikuti pelatihan 

bagi pelatih (training of trainers). Namun tidak ada lagi pelatihan yang harus diikuti 

setelahnya dan tidak ada kewajiban untuk memperbarui materi pelatihan agar sesuai 

dengan isu yang terkini dan perkembangan ilmu yang diajarkan. 
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Selain diklat yang tersentral, berdasarkan respon yang diberikan oleh lulusan program 

pelatihan di Kejari dan Kejati, maka pasca training diharapkan ada bimbingan teknis dari 

jaksa senior. Selain itu perlu ada evaluasi yang obyektif dan transparan terhadap kinerja 

para peserta training. Evaluasi pelaksanaan pelatihan adalah elemen penting dalam 

keseluruhan desain suatu program pelatihan. Pada saat ini Pusdiklat hanya memiliki sedikit 

sekali program yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan training. 

 

G.  Anggaran dan Sarana Prasarana 

 

1. Perencanaan Anggaran. Proses perencanaan anggaran masih bersifat top down dan 

komunikasi yang intensif dengan Kejati dan Kejari masih belum terlaksana secara optimal. 

Hal ini berdampak pada penyusunan anggaran yang belum sepenuhnya mampu menjawab 

kebutuhan di tingkat lokal dan penyerapan anggaran menjadi tidak optimal. Perencanaan 

anggaran belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan kegiatan Kejaksaan dan belum 

sepenuhnya mampu mengarahkan aktivitas organisasi.
25

 Pada saat ini penyusunan 

anggaran masih belum mengacu pada standar analisis biaya per unit kegiatan dan ukuran 

target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategi) dan RKT (Rencana Kerja 

Tahunan), melainkan lebih banyak mengacu pada standar anggaran tahun sebelumnya.  

 

2. Kecukupan Anggaran. Persetujuan  standar biaya khusus yang diajukan Kejaksaan masih 

bergantung pada pihak lain, yaitu Depkeu (Departemen Keuangan) dan persentase 

anggaran yang diberikan belum dikaji secara mendalam dan berkala.
26

 Selain itu, posisi 

tawar Kejaksaan dalam menentukan anggaran di DPR juga masih lemah. Hal ini juga 

disebabkan kompetensi Kejaksaan dalam menyusun dan memperjuangkan anggaran yang 

lemah. Lemahnya kompetensi dalam penyusunan anggaran plus minimnya anggaran yang 

didapat menyebabkan besarnya anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan Tupoksi 

Kejaksaan, tidak sesuai dan tidak mencukupi kebutuhan unit kerja dan pada akhirnya tidak 

mendukung pelaksanaan kinerja.
27

 Misalnya saja dalam hal anggaran untuk penanganan 

perkara yang dialokasikan untuk Kejaksaan Negeri saat ini sebagian besar hanya cukup 

untuk menangani 20 perkara.
28

 Hal ini berdampak pada penghimpunan dana taktis 

(pengumpulan anggaran tidak resmi) yang dapat berpengaruh pada independensi Jaksa 

dalam penyelesaian perkara dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

independensi jaksa dan kejaksaan. Minimnya anggaran juga menyebabkan sulitnya 

                                                           
25

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 96 
26

 Hasil Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan Republik Indonesia. Pemerintah umumnya menyetujui 

anggaran sebesar 60% dari anggaran yang diusulkan Kejaksaan Oleh Kejaksaan Agung, jumlah anggaran yang telah 

disetujui dialokasikan untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri  dan Cabang Kejaksaan Negeri berdasarkan 

persentase penyerapan anggaran  tahun-tahun sebelumnya 
27

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal.75 dan Focus Group Discussion I, 

Tim Penyusunan Profil Kejaksaan dan Tim Evaluasi Kinerja Kejaksan, Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 
28

 Rapat internal Tim Teknis Program Percepatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan (Quick Wins), Kejaksaan Agung 

RI, Desember 2008. Umumnya saat ini bagi setiap perkara yang diajukan baik pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan 

Kejaksaan Negeri, untuk perkara Money Laundering dan Illegal Logging disiapkan anggaran sebesar Rp.8.000.000,- 

(delapan juta rupiah)/kasus, sedangkan untuk kasus korupsi disiapkan anggaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh 

juta rupiah). 
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penanganan masalah pada situasi krisis yang tidak diperkirakan seperti bencana alam 

karena tidak tersedia dana taktis khusus;
29

 Dalam kondisi demikian seringkali dana 

kegiatan diambil dari sumbangan sosial dan dana kolegial. 

 

3. Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran. Pengeluaran Kejaksaan pada saat ini lebih 

didasarkan pada ketersediaan dana (budget base). Beberapa pengeluaran dalam kegiatan 

yang dilaksanakan masih ada yang belum tercantum dalam anggaran.
30

 Meski dokumen 

anggaran telah mencantumkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai 

dan telah dilengkapi dengan indikator untuk mengukur kinerja yang tepat, namun indikator 

tersebut belum sepenuhnya dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Dalam 

beberapa kasus terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 

misalnya pengalihan penggunaan anggaran dengan manipulasi pelaporan.
31

 Hal ini 

disebabkan karena kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan  anggaran dan 

sistem pengawasan anggaran yang kurang memadai serta evaluasi pelaksanaan anggaran 

yang masih berorientasi pada pertanggungjawaban penggunaan anggaran, bukan pada 

pencapaian target unit kerja.
32

 Selain itu informasi pengelolaan anggaran juga belum 

terintegrasi dengan sistem informasi organisasi.
33

  

 

4. Langkah Perbaikan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Pada 

sat ini laporan anggaran disusun berdasarkan laporan yang diterima dari satuan kerja di 

daerah.
34

 Beberapa indikator kinerja pengelolaan anggaran telah disusun secara spesifik 

atau dikelola berdasarkan tugas pokok Kejaksaan
35

 dan diperbaiki secara optimal sebagai 

                                                           
29

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 92 
30

 Antara lain anggaran untuk eksekusi hukuman mati, kegiatan evaluasi kinerja bidang/unit kerja, kegiatan 

yang diadakan oleh Pusat Penyuluhan dan Penerangan Hukum, kegiatan sosialisasi/supervisi perdata dan TUN, 

kegiatan sosialisasi bank data intelijen, dan inspeksi kasus, lihat Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan 

Republik Indonesia,  hal. 44. 
31

 Focus Group Discussion I, Tim Penyusunan Profil Kejaksaan dan Tim Evaluasi Kinerja Kejaksan, Program 

Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 
32

 Focus Group Discussion I. 
33

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia,  hal. 75 dan 35, sebagai contoh, data 

base dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) usulan kegiatan dari Kejaksaan Negeri tidak akurat sehingga 

menghambat pembahasan anggaran di tingkat Kejaksaan Tinggi. 
34

 Hasil Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan Republik Indonesia, dan Laporan Hasil Assessment Satu 

Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan, hal. 77-78, anggaran yang telah diterima dikelola oleh dua biro, yakni Biro 

Perencanaan – untuk pengeluaran rutin, dan Biro Keuangan – untuk pengeluaran operasional Kejaksaan. Anggaran 

yang disusun oleh Biro Perencanaan diajukan ke Bappenas, sedangkan anggaran yang diajukan oleh Biro Keuangan 

diajukan ke Departemen Keuangan. Pencairan anggaran diatur sepenuhnya oleh Biro Keuangan sesuai 

peruntukkannya. Pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh Bidang Pidana Umum - untuk anggaran setiap perkara 

untuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri) dan Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus  dan Bidang Perdata dan 

TUN – untuk anggaran penyelesaian kasus-kasus tertentu seperti korupsi, HAM, pencucian uang dan illlegal 

logging. 
35

 Yaitu penanganan perkara yang dialokasikan kepada setiap bidang (intelijen, pidana umum, pidana khusus, 

perdata dan TUN dan laporan pengaduan, lihat Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik 

Indonesia,  hal. 74. 
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bagian dari proses pembelajaran dengan meminta advokasi kepada Kementrian PAN 

(Pendayagunaan Aparatur Negara) untuk LAKIP dan Depkeu untuk penyusunan RKA-KL.
36

 

 

5. Pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa diinformasikan secara luas kepada 

peserta pengadaan, karyawan serta masyarakat melalui papan pengumuman resmi untuk 

penerangan oleh unit pelaksana, yaitu Biro Keuangan.
37

 Penyampaian informasi  dilakukan 

rutin setiap satu tahun sekali pada awal pelaksanaan tahun anggaran dan selanjutnya 

proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh unit pelaksana, yakni Biro perlengkapan dan 

Biro Umum.
 38

 Namun hingga saat ini masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa, baik dari segi penentuan keputusan pemenang tender maupun 

administrasi tender
39

  Selain itu  kemampuan SDM yang memiliki keahlian masih sangat 

terbatas sehingga perlu diadakan pelatihan pelaksana pengadaan barang dan jasa
40

 

 

6. Sarana, pra sarana. Saat ini terdapat keterbatasan sumber daya/fasilitas yang dibutuhkan 

oleh Jaksa dalam menyelesaikan pekerjaan mereka sehari hari.
41

 Dalam banyak kasus Jaksa 

mendanai kebutuhan akan barang dan layanan dari kantong merteka sendiri tanpa 

meminta penggantian (reimbursement) dari Kejaksaan. Hal ini berkontribusi besar 

terhadap munculnya praktek-praktek pendanaan tidak resmi. Selain itu perangkat 

komputer utamanya di Kejaksaan Negeri untuk pelaksanaan tugas sehari hari juga kurang 

memadai dan banyak di antaranya yang tidak memiliki sambungan internet. Sarana utama 

telekomunikasi juga hanya melalui telpon dan fax, sedangkan email hanya digunakan oleh 

sebagian kecil aparat kejaksaan
42

 Selain itu juga terdapat kekurangan anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan akan  transportasi dan kendaraan operasional untuk melakukan 

pemeriksaan, untuk menuju ke pengadilan dan untuk membawa tahanan.
43

 

 

                                                           
36

 Draft 1 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia,  Tim Evaluasi Kinerja Kejaksaan 

Republik Indonesia, Program Reformasi Birokrasi, Januari 2009, hal. 74 
37

 Anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa Kejaksaan berasal dari APBN yang dituangkan 

dalam DIPA Kejaksaan pada pos Belanja Barang. Pada akhir tahun 2005 alokasi dana yang digunakan oleh 

Kejaksaan dalam pengadaan barang/jasa mencapai Rp117.700.998.761,-.     
38

 Laporan Hasil Assessment Satu Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan, hal,. 74-76. 
39

 Laporan Hasil Assessment Satu Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan, hal,. 74-76 Misalnya adanya 

perubahan pekerjaan tidak ditindaklanjuti dengan addendum. ada tahun 2004 terdapat penyimpangan anggaran 

sebesar Rp320,48 milyar atau mencapai 51,1 % dari total anggaran yang disebabkan adanya keterlambatan. 
40

 Laporan Hasil Assessment Satu Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan, hal,. 74-76. 
41

 Hasil Audit Tata Kepemerintahan pada Kejaksaan RI. Hal ini berdampak besar dalam menentukan keadilan 

dan efisiensi proses penuntutan dan memberi implikasi yang luas pada kualitas dan profesionalisme jaksa. Dalam 

banyak kasus Jaksa mendanai kebutuhan akan barang dan layanan dari kantong mereka sendiri tanpa meminta 

penggantian dari Kejaksaan. Hal ini berkontribusi besar terhadap munculnya praktek-praktek pendanaan tidak 

resmi. Dalam kondisi gaji jaksa yang kecil hal ini makin memperbesar kesulitan yang dialami pegawai kejaksaan. 
42

 Karena ketidakcukupan sarana komunikasi, terkadang para Jaksa harus menggunakan telepon selular 

pribadinya dan untuk itu dirinya tidak mendapat uang pengganti. 
43

 Sebagian besar transportasi yang digunakan Kejaksaan berada dalam kondisi rusak. Tak jarang,  Jaksa harus 

menggunakan taksi sebagai kendaraan operasional dan untuk itu dirinya tidak mendapat uang  pengganti.  
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7. Penyimpanan Barang Bukti. Saat ini belum terbangun manajemen penyimpanan barang 

bukti yang modern. Ruang penyimpanan barang bukti sangat terbatas dengan sistem 

keamanan yang kurang memadai.
44

  

 

8. Perpustakaan. Secara umum fasilitas perpustakaan yang disediakan oleh Kejaksaan masih 

sangat terbatas  utamanya pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Anggaran 

yang disediakan untuk memperbarui katalog dan koleksi perpustakaan sangat terbatas. 

Tidak ada sistem manajemen informasi yang efektif dan pelaksanaan kajian/penelitian 

menjadi sulit dan memakan waktu. Perpustakaan juga kekurangan personel yang memiliki 

keahlian khusus di bidang perpustakaan ataupun pusat informasi. Selain itu, kerjasama 

antara perpustakaan dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah dan lembaga perpustakaan 

lainnya termasuk perpustakaan pribadi juga sangat terbatas;
45

 

 

H.  Kebijakan Penuntutan dan Manajemen Perkara  

 

1. Panduan penanganan perkara. Terdapat berbagai panduan bagi Jaksa dalam berbagai isu 

baik di bidang penyidikan dan penuntutan maupun di bidang administrasi perkara. Panduan 

tersebut berbentuk Surat Edaran ataupun Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh JA, JAM 

dan pejabat senior lainnya. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah di lapangan 

mengenai berbagai permasalahan teknis hukum. Selain itu masih terdapat disparitas 

disparitas tuntutan pidana antara Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi sebagai 

konsekuensi dari SEJA Nomor SE-004/A/JA/09/2008 tentang Pengendalian Penuntutan. Hal 

ini disebabkan karena belum adanya Sentencing Guideline yang terinci dan dapat digunakan 

sebagai panduan bagi Jaksa melaksanakan penuntutan, sekaligus acuan bagi Pimpinan 

untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tanpa harus melakukan intervensi 

langsung pada perkara. Selain Sentencing Guideline diperlukan panduan penuntutan yang 

menggambarkan strategi kebijakan pada beberapa isu-isu yang dinilai penting, dalam 

melaksanakan penunututan. Panduan ini bersifat umum yang merupakan pegangan bagi 

Jaksa dalam penanganan perkara. 

 

2. Pendelegasian wewenang. Saat ini Kejaksaan memiliki berbgai panduan yang dibuat secara 

rinci dan detil, yang disatu sisi diharapkan mempermudah pelaksanaan fungsi, namun di sisi 

lain dinilai kurang memberikan keleluasaan bagi Jaksa dalam pengambilan keputusan di 

tingkat tertentu. Karena minimnya pemberian diskresi kepada Jaksa maka menyebabkan 

                                                           
44

 Di beberapa Kejaksaan Negeri, tempat untuk menyimpan barang bukti sangat kecil (hanya berukuran 1 x 2 

meter dengan tinggi 1,5 meter) dan terbatas. Padahal, beberapa barang bukti seperti narkoba memerlukan 

penanganan khusus seperti suhu dan kelembapan yang khusus untuk mempertahankan kondisi barang bukti tetap 

baik. 2 orang penjaga ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap ruangan ini dan kepadanya diberikan 

wewenang untuk membuka sistem keamanan kapan saja dikehendaki.  
45

 Struktur perpustakaan pada Kejaksaan Agung, struktur perpustakaan berada di bawah Biro Hukum, struktur 

perpustakaan pada Kejaksaan Tinggi berada di bawah Asisten Pembinaan, sedangkan struktur perpustakaan pada 

Kejaksaan Negeri berada di bawah Subdit Pembinaan. Anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan 

perpustakaan sangat minim, yakni sebesar Rp 750.000 per bulan (tahun 2001) dan Rp. 50.000.000 per tahun untuk 

pengaduan buku-buku. 
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minimnya akuntabilitas personal Jaksa dalam penanganan perkara. Selain itu juga terdapat 

permasalahan jangka waktu penanganan perkara yang berlarut larut karena setiap tahapan 

memerlukan persetujuan dari pimpinan di level tertentu. 

 

3. Pembagian Perkara. Pelaksanaan pembagian perkara masih berjalan secara informal, di 

mana perkara diberikan kepada seorang Jaksa berdasarkan pada pengetahuan atasannya 

mengenai kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimiliki Jaksa yang ditunjuk. 

Kewenangan penunjukan Jaksa yang akan menangani perkara berada pimpinan Kejaksaan 

sesuai dengan tingkat strukturalnya.
46

 Hingga saat ini belum ada sistem informasi perkara 

yang dapat dipakai sebagai acuan tetap untuk mengukur efisiensi dan mengukur standar 

beban perkara yang tepat dan tidak ada instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur 

produktivitas harian Jaksa dari waktu-ke-waktu atau dari-hari-ke-hari. 

 

4. Mengelola Tunggakan Perkara. Pada saat ini penggunaan sumber daya di Kejaksaan untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan masih belum optimal. Kejaksaan juga belum 

memiliki metode klasifikasi perkara secara rinci yang sekaligus juga memperhitungkan 

sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk menangani suatu jenis perkara tertentu. 

Dengan demikian pimpinan dapat lebih mudah menghitung produktivitas, beban kerja serta 

spesifikasi keahlian dari Jaksa yang ada dalam pengawasannya. Tanpa adanya informasi ini 

maka sulit bagi Kejaksaan untuk menghitung tingkat efisiensi ataupun meningkatkan 

efisiensi. Peningkatan efisiensi juga berhubungan erat dengan masalah koordinasi baik 

dengan Penyidik maupun dengan Pengadilan. Tanpa adanya hubungan koordinasi yang erat 

maka akan sulit dilakukan proses perencanaan untuk menghitung jangka waktu maupun 

sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara.  

 

5. Kualitas Dakwaan dan Pemahaman Teknis. Masih ada Penuntut Umum yang belum 

memahami secara teknis materi memori kasasi terhadap putusan bebas, sehingga kasasi 

yang diajukan ditolak oleh MA (Mahkamah Agung). Selain itu kualitas dakwaan dan 

tuntutan masih terkadang masih kurang cermat atau belum sempurna.
47

  

 

6. Penanganan Perkara Tipikor dan Tipidsus lainnya. Pendelegasian penanganan perkara 

Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) telah dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan 

Tinggi dan Kejaksaan Negeri guna mempercepat proses pelayanan publik.
48

  Selain itu RAN 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

                                                           
46

 Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 61, yakni dalam P 16 A dan Kepja Nomor KEP 

115/JA/3/1999. Di tingkat Kabupaten, penunjukan Jaksa menjadi kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri, di tingkat 

provinsi menjadi kewenangan Kepala Kejati dan di tingkat Kejaksaan Agung menjadi kewenangan Jaksa Agung. 
47

 Hal ini dapat dilihat dari  dakwaan atau tuntutan tidak menjelaskan/tidak menguraikan unsur-unsur pasal; 

tuntutan tidak menjelaskan siapa yang berhak menerima pengembalian barang bukti; tTuntutan tidak cermat 

menguraikan barang bukti. Misalnya : barang bukti dirampas untuk negara, padahal seharusnya barang bukti 

tersebut dimusnahkan karena tidak bisa dilelang, seperti senjata api, amunisi dan senjata tajam; atau barang bukti 

dirampas untuk negara padahal bukan milik terdakwa (kecuali dalam perkara kehutanan yang memang ada 

perintah dari UU), sehingga pada saat lelang mendapat protes atau perlawanan dari pihak ketiga; 
48

 Lihat Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-004/A/JA/09/2008 tentang Pengendalian Penanganan 

Tindak Pidana Korupsi. 



 

29 | P r o f i l  K e j a k s a a n  R I  2 0 2 5  

 

Percepatan Pemberantasan Korupsi  telah ditindaklanjuti dengan keluarnya beberapa 

kebijakan.
49

 Namun demikian secara umum penanganan perkara tipikor masih belum 

optimal antara lain karena kelemahan pada tahap penyidikan, yang berujung pada 

penghentian penyidikan karena tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana. Masih belum 

adanya tolak ukur yang jelas terhadap program Percepatan Proses Penanganan Perkara 

Korupsi se-Indonesia Program 5 : 3 : 1.
50

 Dalam hal pelaksanaan eksekusi masih terdapat 

permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi uang pengganti dan penyelesaian uang 

pengganti serta belum optimalnya penyampaian data atau laporan pengembalian kerugian 

keuangan negara. Ditinjau dari segi produktivitas, saat ini masih terdapat tunggakan 

Pembayaran Uang Pengganti yang belum ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan perdata 

oleh Kejaksaan. 

 

7. Intelijen. Hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan pemantauan dan pelaporan dalam 

memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan tupoksi Kejaksaan, baik di 

bidang yustisial maupun tugas non yustisial.
51

 Namun masih terdapat beberapa kelemahan 

antara lain dalam hal keterbatasan sumber daya intelijen lapangan yang bertugas 

melakukan kegiatan intelijen dalam melakukan pengumpulan informasi yang akurat untuk 

disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh  Pimpinan 

Kejaksaan.
52

 Data-data intelijen yang ada saat ini dinilai masih terbatas dan masih terdapat 

tunggakan penyelidikan, karena untuk semntara focus utama masih diarahkan pada 

pengumpulan data perkara korupsi. Untuk itu di masa depan perlu dilakukan peningkatan 

kinerja bidang intelijen untuk melaksanakan pemantauan dan inventarisasi potensi 

terjadinya konflik atau tindak kejahatan kegiatan. 

 

8. Perdata dan TUN.  Pada saat ini jumlah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, 

PUP (Pembayaran Uang Pengganti) yang diterima mengalami peningkatan. Namun demikian 

masih terdapat permasalahan berkenaan dengan kurangnya profesionalisme JPN (Jaksa 

Pengacara Negara) dalam penanganan perkara perdata dan TUN karena kurangnya 

penguasaan materi perdata dan TUN. 
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 yakni : (a). Keluarnya Surat Edaran yang terkait dengan percepatan proses penanganan perkara Tipikor 

Antara lain SEJA Nomor SE-007/A/JA/11/2004, SE Jampidsus Nomor B-116/F.2/Fd.1/02/2006, SE Jampidsus Nomor 

B-949/F/Fjp/06/2008, SEJA Nomor SE-004/A/JA/09/2008; (b) Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara 

Tipikor di Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia berdasarkan Kepja Nomor KEP-

046/A/JA/06/2008, dan supervisi dan bimbingan teknis penuntutan perkara Tipikor berdasarkan Kepja Nomor KEP-

116/A/JA/10/2008. Satuan Khusus tersebut terbagi pada beberapa sektor, yakni perbankan, keuangan, 

informatika, teknologi, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan umum. Hasil evaluasi capaian terhadap 

keluarnya kebijakan-kebijakan di atas menunjukan bahwa penanganan perkara Tipikor menjadi lebih cepat, efektif 

dan efisien; penyidikan, penuntutan Tipikor dan jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan mengalami 

peningkatan; Kemampuan Jaksa dalam melakukan penyidikan semakin meningkat dan fokus. 
50

 Di beberapa Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, penanganan perkara Tipikor dilakukan hanya untuk 

sekedar mencapai target 5 : 3 : 1 dan mengenyampingkan jumlah kerugian keuangan negara yang tidak signifikan. 

Selain itu, kebijakan menjadikan target penanganan perkara Tipikor melalui program 5 : 3 : 1 sebagai salah satu 

unusr penilaian kinerja juga memicu kurang selektifnya perkara Tipikor yang ditangani, mengingat belum seluruh 

Jaksa mempunyai kemampuan dan pengalaman yang sama. 
51

 Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 8 
52

 Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia, hal. 8 
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9. Eksekusi. Meskipun peraturan telah dinyatakan secara jelas dalam KUHAP maupun dalam 

pedoman internal namun masih terdapat kendala dan tunggakan dalam pelaksanaan 

ekseskusi. Antara lain disebabkan karena lelang terhadap barang bukti tindak pidana yang 

dirampas untuk negara terhambat karena karena nilai ekonomisnya yang turun di bawah 

limit standar yang telah ditentukan. Selain itu juga terdapat kesulitan dalam melacak 

keberadaan barang bukti karena pada saat persidangan barang bukti tersebut dipinjam 

pakai. Terdapat juga permasalahan dalam hal sulitnya mengeksekusi terpidana yang  berada 

di luar tahanan, baik karena masa penahanannya sudah habis maupun karena ada 

penangguhan penahanan dari Majelis Hakim, atau pada tingkat pertama diputus bebas.  

 

10. Koordinasi dengan Penegak Hukum lainnya. Hingga saat ini dalam beberapa kasus masih 

terjadi perbedaan persepsi antara Penyidik dengan Penuntut Umum mengenai suatu 

perkara. Dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan dan tunggakan SPDP terdapat 

permasalahan antara lain berlarut larutnya waktu dalam penanganan berkas perkara dari 

Penyidik kepada Penuntut Umum.Jaksa sebagai Penuntut Umum mengalami kesulitan 

untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan untuk melakukan pemantauan 

perkembangan terhadap perkara baik pada tahap penyidikan maupun tahap persidangan 

karena minimnya koordinasi. Lemahnya koordinasi juga menyebabkan sulitnya bagi 

Kejaksaan menggariskan kebijakan penuntutan perkara pidana karena untuk menentukan 

kelengkapan berkas penyidikan dan proses seleksi perkara yang dapat dibawa ke proses 

penuntutan sangat bergantung pada Penyidik. 

 

I.   Manajemen Informasi, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik 

 

1. Jenis Informasi. Pada saat ini seluruh informasi berupa peraturan yang berkaitan dengan 

petunjuk teknis dan bersifat operasional telah terhimpun dalam Himpunan Petunjuk Teknis 

Kejaksaan Agung RI, himpunan Petunjuk Teknis, informasi berupa peraturan yang berkaitan 

dengan pembinaan kepegawaian Kejaksaan hingga yang dikeluarkan hingga tahun 2006 

pada dasarnya telah terkumpul. Namun meskipun publik diperbolehkan mengakses namun 

belum ada mekanisme yang memberi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan 

infromasi tersebut secara cepat dan mudah. Sejalan dengan proses untuk memperjelas garis 

kewenangan antara Polisi dan kejaksaan maka informasi mengenai manajemen perkara 

menjadi penting. Publikasi informasi akan membantu dalam memastikan level kepercayaan 

masyarakat terhadap tahapan perkara pidana. Dalam hal pemberian informasi dapat 

mengancam keamanan, penegakan hukum dan privasi maka perlu ada pengecualian. 

Pengecualian tersebut haruslah dengan sepengetahuan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa 

Agung. 

 

2. Sistem Informasi. Sistem informasi Kejaksaan dilaksanakan melalui SIMKARI (Sistem 

Informasi Kejaksaan RI), dengan menggunakan dua sistem aplikasi data, yakni aplikasi 
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umum
53

 dan aplikasi spesifik.
54

 Pelaksanaan pengembangan SIMKARI menjadi tanggung 

jawab Pusinstakrim (Pusat Informasi Statistik dan Kriminal), dengan menggunakan anggaran 

operasional dari Kejaksaan RI. Namun demikian SIMKARI belum sepenuhnya berfungsi 

sebagaimana yang diinginkan. Belum optimalnya penggunaan SIMKARI karena beberapa 

faktor. Sejak SIMKARI dicanangkan tahun 1999 (SIMKARI I) dan tahun 2004 (SIMKARI II) 

sistem informasi ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain 

karena sistem yang dibangun kurang sejalan dengan kebutuhan.  Untuk perangkat keras 

(hardware) setelah 4 tahun berjalan terdapat sejumlah peralatan yg perlu diperbaiki seperti 

modem dan kapasitas memori komputer  yg kurang. Sedangkan untuk perangkat lunak 

(software), aplikasi yang dibangun terlalu rumit dan sistemnya tidak memungkinkan 

operator mengisi data secara lengkap bila data-data yg harus diisi dalam formulir-formulir 

sebelumnya tidak terisi karena data tidak tersedia. Selain itu, karena system yg dipilih 

adalah dial up maka jaringan (sambungan internet) untuk membuat seluruh satker di 

lingkungan Kejati/kejari on line hampir dipastikan sulit dilaksanakan. Selain itu system ini 

juga tidak didukung penyediaan SDM yang memadai. SIMKARI juga saat ini masih belum 

terintegrasinya SIMKARI antar bidang sehingga selain untuk kepentingan komputerisasi, 

SIMKARI belum dapat berfungsi untuk kepentingan data processing dan pengambilan 

keputusan. Faktor-faktor di atas menyebabkan data yang tersaji dalam SIMKARI tidak 

akurat, tidak tepat waktu, sulit didayagunakan, bukan data terkini dan kurang terjamin 

keamanannya.  

 

3. Penanggung Jawab Informasi. Pada saat ini Puspenkum sebagai penanggung jawab 

informasi belum berfungsi optimal dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, 

khususnya menyangkut perkara-perkara yang menarik perhatian publik yang sedang 

ditangani Kejaksaan. Belum optimal dan akuratnya informasi yang termuat dalam situs 

Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena alur informasi antara penanggung jawab informasi dan 

unit/satuan kerja sebagai penyedia informasi belum berjalan secara optimal. Selain itu 

belum ada petugas yang bertanggung jawab mengupdate isi website.  

 

4. Informasi Kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian/SDM telah dihimpun 

oleh Sub Bagian Kepegawaian Bagian Umum Kejaksaan Agung dimana sebagian informasi 

tersebut disimpan dalam bentuk yang telah terkomputerisasi dan sebagian lagi masih 

bersifat manual.
55

 Informasi tersebut belum sepenuhnya dibuka untuk eksternal Kejaksaan. 

Meski sebagian dokumentasi karir pegawai telah terdokumentasi dengan sistem yang 

terkomputerisasi, namun belum menggunakan prosedur yang sistemik dalam pengumpulan, 

penyimpanan, menarik dan memvalidasi data pegawai. Selain itu informasi perencanaan 

kinerja dan informasi pengelolaan anggaran  sangat berhubungan dengan sistem organisasi, 
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 Aplikasi umum meliputi: sistem informasi manajemen kepegawaian/SDM, sistem informasi manajemen 

keuangan, sistem informasi manajemen asset, sistem informasi manajemen otomatisasi kantor dan sistem 

informasi relasi publik web site. 
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 Aplifikasi spesifik meliputi: sistem informasi manajemen kasus/perkara, sistem informasi manajemen 

intelejen yustisi, sistem informasi manajemen pengawasan, sistem informasi manajemen pendidikan, sistem 

informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan.  
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namun kedua jenis informasi tersebut belum menjadi bagian yang terintegrasi.
56

 Informasi 

yang dihimpun tersebut telah dapat diakses oleh Pimpinan, namun belum  sepenuhnya up 

to date, dan belum digunakan secara maksimal dalam perencanaan SDM, perekrutan SDM, 

dan penghitungan kompetensi;
57

.  

 

II. TANTANGAN 

 

Dalam rangka merumuskan profile Kejaksaan di tahun 2025 yang akurat dan mampu merespon 

perkembangan masa depan namun sekaligus peka terhadap resiko dan potensi permasalahan 

yang dihadapi oleh Kejaksaan masa depan, maka perlu dilakukan identifikasi atas tantangan 

yang dihadapi Kejaksaan saat ini dan di masa mendatang. Beberapa tantangan yang dianggap 

relevan dan berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

 

Isu Birokrasi Lembaga Negara. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. 

Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses perubahan dan implementasi tatakelola 

pemerintahan yang baik juga perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang 

memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi 

publik. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, termasuk dalam 

pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun.  

Isu Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Ekonomi. Perkara korupsi yang berkembang di 

masyarakat saat ini semakin masif dan dapat ditemukan di berbagai struktur kehidupan 

masyarakat. Namun demikian Kejaksaan sendiri hingga saat ini masih memiliki berbagai 

keterbatasan dalam menangani perkara korupsi, baik dari segi sarana prasarana pendukung, 

sumber daya manusia, bahkan masih ada pandangan tentang ketidakpercayaan masyarakat 

akan integritas aparat hukum. Padahal di sisi lain perkembangan jenis korupsi serta 

peningkatan kuantitas dan kualitas modus operandinya akan terjadi di masa mendatang. Tidak 

hanya akan melibatkan pejabat high ranking officials saja, tetapi juga pejabat publik dan 

kalangan pengusaha. Kejahatan korupsi mendatang tidak dapat lepas dari dinamika 

perkembangan bisnis dan ekonomi yang berkonspirasi dengan otoritas kewenangan yang 

dimiliki pejabat publik, dengan modus yang lebih canggih. Ini membuat Kejaksaan harus mampu 

meningkatkan kompetensinya agar terus mampu mengelola kapasitasnya sebagai penggerak 

upaya pemberantasan korupsi.  Untuk itu terdapat tantangan besar bagi Kejaksaan untuk 

mampu meningkatkan kompetensi dan integritas lembaganya agar mampu melakukan upaya 

pemberantasan korupsi secara sistematis dan mendayagunakan kewenangan yang dimilikinya 

untuk meminimalisasi potensi korupsi. Kejaksaan juga harus mampu memilah perkara korupsi 

pada sektor yang dikualifikasi sebagai sumber dan simpul utama korupsi yang dampaknya 

sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.  

Isu-isu Kejahatan lingkungan & Eksploitasi sumber daya alam. Kondisi sumber daya hutan saat 

ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya kerusakan 
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lingkungan sebagai akibat dari praktik pembalakan liar (illegal logging),  penyelundupan kayu 

dan sumber daya alam lain, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meluasnya perambahan 

dan konversi hutan alam, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak 

pada tempatnya, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Permasalahan 

lain di bidang lingkungan adalah meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan 

oleh pembuangan limbah, laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah 

perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat, 

perlu ditangani secara berkelanjutan. 

 

Isu Desentralisasi. Pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya 

konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antarwilayah, antara pusat dan 

daerah, serta antarpenggunaan. Berbagai kasus korupsi pemerintah daerah dan konflik antar 

kelompok juga akan semakin mengemuka. Konflik sosial dan politik juga meningkat.    

 

Isu kemajuan teknologi dan akses informasi. Tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin 

meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal 

penyelenggaraan informasi dan telematika. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor ini 

adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi kepada masyarakat. 

Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk e-government, e-

procurement, e-business dan cyber law selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih 

cepat, lebih baik, dan lebih murah. Sementara itu, pemanfaatan TI juga mendorong 

berkembangnya kejahatan berbasis TI secara pesat dan meningkatnya kompleksitas 

permasalahan perdata. Untuk itu, pengembangan profesionalisme para Jaksa dan 

pengembangan peraturan perundangan perlu menjadi prioritas utama.  

 

Isu Gender dan Anak. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang 

pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh rendahnya angka indeks 

pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi 

terhadap perempuan dan anak; serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan 

perlindungan anak. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah untuk menurunkan 

tindak kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak, termasuk 

menurunkan angka penjualan wanita dan anak-anak. 

 

Isu Keberagaman Keyakinan.  Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama dan 

keyakinan adalah mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan 

rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. Apalagi saat ini mulai muncul upaya-upaya 

untuk menformalkan penerapan syariat Islam dan munculnya berbagai Perda syariah yang juga 

merupakan potensi perbedaan cara pandang yang dapat berpotensi pada terjadinya konflik di 

masyarakat jika tidak dikelola secara baik. 

 

Isu Hak Asasi Manusia (HAM). Tantangan dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi adalah 

melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-
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persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan 

tindakan-tindakan kejahatan politik.  

 

Isu keterbukaan dan kebebasan pers. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada 

tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat 

terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol 

atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan 

dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan 

kekuasaan dan korupsi. Namun, adanya tekanan dan kecenderungan untuk menjadikan pers 

sebagai lembaga yang bebas melakukan apa saja cenderung menjadi bebas melakukan 

pelanggaran HAM, melanggar hak-hak privasi, serta melakukan penghasutan dan pembentukan 

opini publik yang merugikan kepentingan nasional, serta mempengaruhi jalannya suatu proses 

peradilan melalui trial by the press. Hal ini akan melahirkan berbagai kerawanan baru yang jika 

tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan ancaman pada stabilitas keamanan nasional.  

Kondisi ini juga akan menjadi isu yang semakin kuat di masa mendatang. 

 

Isu Hak Kekayaan Intelektual dan Paten. Pengembangan nilai tambah kekayaan 

keanekaragaman sumber daya dan pengetahuan dapat menjadi alternatif sumber daya 

pembangunan yang dapat dinikmati. Untuk itu diperlukan perlindungan terhadap hak atas 

kekayaan intelektual/HAKI. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dalam 

implementasinya yang disebabkan karena beberapa factor. Pertama, dari segi kualitas 

perundang-undangan yang lengkap dan memadai.  Aturan perundang-undangan di bidang HaKI 

memiliki kendala dari sudut parameter ini. Hal ini terbukti dari seringnya merevisi perangkat 

perundangan yang telah dimiliki. Kedua, tingkat kesiapan aparat penegak hukum. Faktor ini 

melibatkan banyak pihak: polisi, jaksa, hakim, dan bahkan para pengacara. Sebagian dari para 

aktor penegakan hukum tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan UU 

HaKI secara optimal. Ketiga, derajat pemahaman masyarakat.  Selain sistem edukasi yang 

kurang terakomodasi di jenjang perguruan tinggi, HaKI hanya menjadi wacana yang sangat 

terbatas karena kurangnya sosialisasi.  Dari sini terlihat bahwa faktor pemahaman masyarakat 

dan kesiapan aparat penegak hukum, memiliki korelasi yang kuat dengan kegiatan sosialisasi 

yang dilaksanakan. Sosialisasi menjadi tingkat prakondisi bagi efektivitas penegakan hukum. 

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dan 

kesiapan aparat. Karenanya perlu terus dilakukan kegiatan sosialisasi untuk membangun 

pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Seiring dengan itu untuk meningkatkan 

pemahaman dan memantapkan kemampuan aparat dalam menangani masalah HaKI.  

 

Isu ketenagakerjaan. Kondisi saat ini memperlihatkan semakin tingginya angka pelanggaran 

HAM di bidang perburuhan. Namun di sisi lain terkesan bahwa penegakan hokum dalam kasus-

kasus sengketa perburuhan belum berjalan optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena masih 

terbatasnya pemahaman penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan perburuhan.   Hal ini 

dapat membahayakan perlindungan terhadap buruh apalagi dengan adanya  pemahaman 

bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus melindungi hak-hak buruh. Untuk di masa depan 

berbagai upaya harus terus dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap 
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berbagai kasus perburuhan salah satunya adalah dengan  mengefektifkan penegakan ketentuan 

pidana ketenagakerjaan dimana peran Kejaksaan menjadi penting dan mengemuka. 

Isu Perdagangan Manusia. Pergerakan manusia menjangkau perbatasan secara ilegal dan 

terselubung ialah fenomena global yang serius. Perdagangan perempuan bukan hanya 

kejahatan transnasional, tetapi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Menurut 

Persatuan Bangsa-bangsa, antara dua dan empat juta wanita dan anak-anak diperdagangkan 

setiap tahun. Indonesia merupakan negara asal perdagangan manusia terutama perempuan 

yang diperdagangkan secara internasional untuk tujuan-tujuan eksploitasi seks dan kerja paksa. 

 Kasus-kasus perdagangan perempuan terutama untuk eksploitasi seksual ini sukar diselesaikan 

secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur ini 

dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup. Dalam 

kondisi ini hukum sangat diperlukan untuk dapat melindungi laki-laki dan perempuan korban, 

dewasa maupun anak-anak daripada praktik perdagangan tersebut. Hukum yang diperlukan 

adalah adalah hokum pidana karena dipandang sangat efektif untuk menangani berbagai tindak 

kejahatan yang menyangkut norma kesusilaan.Hukum dan para penegak hukum perlu 

dipersiapkan agar sepenuhnya siap memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak utamanya 

bagi perempuan dan anak yang dinilai lebih rentan, dan dapat melindungi kesehatan reproduksi 

perempuan dalam berbagai kegiatan seksual ilegal, khususnya yang menyangkut perdagangan 

perempuan untuk tujuan pelacuran.  

Isu Anti-terorisme. Dua tahun masa penanganan berbagai tindak kejahatan terorisme namun 

hingga kini ternyata masih belum menyentuh akar pemasalahan. Mengurai, mengidentifikasi, 

dan menyelesaikan akar permasalahan merupakan sikap penolakan terhadap terorisme yang 

paling penting untuk mencegah terjadinya terorisme di masa mendatang. Terorisme bukan 

problem lokal tetapi problem international yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan 

targetnya pun siapa saja. Dalam sistem peradilan pidana internasional, tindak pidana teroris 

manjadi materi diskusi yang cukup menarik. Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog 

mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan extraordinary crime dan proses 

peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang extraordinary 

crime inilah hampir semua negara mengunakan undang-undang khusus dalam menanggulangi 

tindak pidan terorisme. Namun selain itu yang perlu juga diperhatikan di masa mendatang 

adalah juga mekanisme untuk menjamin proses peradilan pidana yang fair yang menjamin hak-

hak masyarakat dan melindungi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana terorisme akan due 

process of law.  

 

Isu Keamanan Nasional. Keamanan nasional Negara yang berada di jalur strategis perlu tetap 

menjadi perhatian dengan munculnya berbagai masalah di sekitar perbatasan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Indonesia rentan terhadap inflitrasi dan mencerminkan lemahnya daya 

tangkal terhadap ancaman dan gangguan. Selain isu perbatasan, isu konflik juga perlu menjadi 

focus. Beberapa isu konflik umumnya muncul pada daerah-daerah yang memiliki kekayaan 

sumber daya alaman seperti Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Isu separatism juga 

masih mengemuka, utamanya di beberapa wilayah antara lain Papua dan Maluku. 
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I.   Visi Kejaksaan  

 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mendukung supremasi hukum dan 

menegakkan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan sarana 

dan prasarana yang modern. 

 

II.   Misi Kejaksaan  

 

 Kejaksaan sebagai organisasi yang efektif, efisien dan profesional  

 Kejaksaan melaksanakan tugas pelayanan publik dengan penuh toleransi dan penghargaan 

terhadap hak-hak publik 

 Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerak dalam penyelenggaraan peradilan 

pidana (integrated criminal justice system)  

 Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerak proses pemberantasan korupsi  

 Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara yang handal  

 Jaksa akan melaksanakan tugas secara independen, bermoral, beretika dan profesional  

 

III.   Profil Independensi  

 

 Independensi Jaksa Agung dijamin dalam UUD sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman 

yang melaksanakan fungsi Penuntutan, dengan demikian Independensi juga melekat pada 

fungsi Jaksa Agung 

 Masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam UUD melalui pembatasan usia pensiun yaitu 65 

tahun 

 Ketersediaan dan kecukupan anggaran Kejaksaan dijamin dalam UUD dan UU 

 Jaksa independen dalam melaksanakan tugas penuntutan dan memiliki diskresi untuk 

melanjutkan atau menghentikan penuntutan berdasarkan kecukupan bukti, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kondisi yang ada pada saat tersebut. Kejaksaan 

Agung berfungsi memberikan arahan kebijakan dalam penuntutan namun tidak 

mencampuri dalam hal teknis atau dalam perkara 

 Jaksa bertindak secara profesional dan independen dalam kerangka hukum dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan rasa keadilan;  

 Status kepegawaian Jaksa adalah Pegawai Negeri Kejaksaan. Eselonisasi dan simbol 

kepangkatan dihapuskan. 

 

IV.  Profil Organisasi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi 

 

 Organisasi Kejaksaan yang modern, efisien, professional, kaya fungsi dan miskin struktur, 

dengan kultur kerja yang profesional; 

 Seluruh tugas dan fungsi organisasi dibagi habis secara proporsional dan tidak ada 

tumpang tindih jabatan, kewenangan dan tanggung jawab  
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 Struktur organisasi  yang  fleksibel untuk melakukan perubahan  mengikuti dinamika dan 

tantangan masa depan. Pimpinan Kejaksaan memiliki kewenangan diskresional untuk 

melakukan restrukturisasi organisasi agar dapat berfungsi secara efektif mengikuti 

dinamika perubahan; 

 Kejaksaan Agung yang ringkas dan efisien dengan fokus utama pada fungsi pembuatan 

kebijakan dan strategi pengembangan organisasi kejaksaan serta melaksanakan fungsi 

pengawasan dan pengendalian 

 Kejaksaan Tinggi yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, pengendalian dan 

operasional. 

 Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang mudah diakses dengan fokus utama 

pada kegiatan operasional penegakan hukum dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya. 

Penempatan tenaga Jaksa fungsional/teknis difokuskan pada tingkat Kejaksaan Negeri. 

 Setiap posisi beserta fungsi dan tanggung jawabnya, dirancang berdasarkan kebutuhan 

akan proses dan pelaksanaan fungsi dalam organisasi, serta dijabat oleh orang yang 

kompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pejabat struktural melaksanakan 

fungsi manajerial secara efektif.   

 Terjadi pendelegasian kewenangan dan pengambilan keputusan kepada unit kerja dan 

satuan kerja dibawahnya dengan didukung sistem pengawasan yang kuat; 

 Fungsi utama jaksa adalah melaksanakan tugas-tugas fungsional namun diberikan 

kesempatan untuk menduduki jabatan struktural bila memenuhi persyaratan kompetensi 

dan kualifikasi jabatan. 

 Adanya tanggung jawab berjenjang (penyelidikan, pembuktian, pengambilan keputusan) 

yang dibagi berdasarkan sistem penilaian prestasi baik secara individu maupun 

kelompok/tim); 

 

 

V.  Profil Perencanaan 

 

 Perencanaan strategis terdiri dari rencana jangka panjang, menengah  dan rencana 

tahunan;  

 Perencanaan organisasi didasarkan pada visi dan misi organisasi, berorientasi pada hasil dan 

kualitas, disusun dengan berbasis kinerja, dikomunikasikan kepada stakeholders.  

 Perencanaan organisasi dilakukan melalui Strategic Planning yang disusun secara top down 

dengan diskusi intensif dan aktif dari semua unit-unit kerja dengan merujuk pada dokumen-

dokumen pendukung internal maupun eksternal sehingga sesuai dengan kebutuhan 

unit/satuan kerja serta selaras dengan perencanaan kinerja organisasi secara keseluruhan; 

 Adanya standar kebutuhan  sumber daya, sarana dan prasarana,  bagi setiap unit kerja 

sesuai dengan jenis unit kerja terkait yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. 

 Setiap kegiatan dalam perencanaan memiliki indikator keberhasilan dan dievaluasi secara 

berkala (hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan organisasi), serta 

dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan 

ekternal; 
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 Perencanaan didukung oleh data analisa yang terkomputerisasi  dan media komunikasi yang 

baik yang dapat menjembatani Biro Perencanaan dengan unit dan satuan kerja serta 

Pimpinan 

 

VI.  Profil Manajemen Kinerja  

 

 Manajemen kinerja yang memiliki karakteristik utama: 

- Proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian, 

pengawasan dan penilaian; 

- Didasarkan pada rencana dan target yang telah dicanangkan oleh organisasi; 

- Melibatkan komunikasi dua arah (bottom up dan top down);  

- Didasarkan pada parameter obyektif dan spesifik; 

- Diimplementasikan oleh organisasi secara konsisten. 

 Manajemen kinerja dilakukan oleh manajer organisasi yang memiliki kompetensi yang 

tepat; 

 Sistem manajemen kinerja yang terintegrasi antara hasil penilaian kinerja dengan sistem 

remunerasi, pemberian sanksi, pembinaan  dan pengembangan; 

 Penilaian kinerja dilakukan menggunakan instrumen yang menggunakan kriteria yang jelas 

dan terukur, dengan pendekatan penilaian kualitatif dan didukung analisis kuantitatif, serta 

menggunakan form form yang mudah dimengerti dan mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

 Eksaminasi perkara menjadi bagian dari informasi kinerja bagi pengambil kebijakan 

manajemen 

 

VII. Profil Integritas dan Pengawasan 

 

 Organisasi pengawasan di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan yang didukung 

oleh para Jaksa yang memiliki keahlian di bidang teknis pemeriksaan 

 Kejaksaan harus didukung oleh anggaran yang cukup yang memungkinkan Kejaksaan untuk 

melaksanakan pelayanan yang berkualitas tanpa harus mengandalkan pembayaran-

pembayaran tidak resmi. Anggaran bagi pelaksanaan pengawasan mencukupi bagi 

pelaksanaan tugas.  

 Laporan Pengaduan masyarakat dilaksanakan secara online, dengan tahapan yang 

sederhana, ditindaklanjuti secara cepat sesuai jangka waktu dan akuntabel 

 Sistem Informasi Pengawasan dikelola melalui Database yang memuat rekam jejak semua 

Jaksa termasuk rekaman hukuman disiplin dan tindakan pengawasan yang pernah 

dilakukan, laporan harta kekayaan dan seterusnya. Data tersebut terintegrasi dengan data 

kepegawaian dan dikelola melalui jaringan online dengan semua Kejati.  

 Jaksa yang baru diterima akan menjalankan Diklat Pendahuluan dimana salah satu materi 

yang diterima adalah mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jaksa 

 Jaksa yang baru diangkat dan akan menjalankan tugas menandatangi Pakta Integritas yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan: 

- Memahami dan menerima Pedoman Perilaku Jaksah 
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- Telah menyelesaikan Program Pelatihan Integritas 

- Akan menyerahkan laporan harta kekayaan yang berisi keterangan yang jujur dan benar 

kepada KPK 

 

VIII. Profil Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

A.  Organisasi Kepegawaian 

 

 Biro Kepegawaian mengemban tiga peran penting yatu peran strategis perencanaan 

kepegawaian, peran adminsitrasi kepegawaian, peran sebagai agen perubahan. 

 Biro Kepegawaian yang didukung oleh personel yang kompeten di bidang manajemen 

sumber daya manusia  

 Biro Kepegawaian memiliki database informasi kepegawaian yang terintegrasi meliputi data 

track record kepegawaian, data penilaian kinerja, data pengawasan dan data pelatihan 

B.  Penempatan 

 Tujuan dari kebijakan penempatan adalah: 

- Mengatur kebutuhan akan pegawai secara proporsional berdasarkan lokasi dan 

kebutuhan keahlian yang tepat  

- Memastikan adanya perkembangan karir yang jelas bagi pegawai berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan 

 Kebijakan penempatan pegawai didasarkan pada perencanaan organisasi dan kepegawaian 

dengan menggunakan profile assessment yang didasarkan pada parameter obyektif; 

 Penempatan pegawai dilakukan melalui rotasi, mutasi dan promosi yang sistematis yang 

diintegrasikan dengan manajemen organisasi dan berdasarkan kompetensi pemerataan 

kualitas untuk dan penguatan organisasi dan peningkatan keahlian personil sebagai bagian 

pola pembinaan karir;  

 Pengambilan kebijakan dalam pengalokasian personil didukung database SDM yang 

terintegrasi dan dilakukan secara transparan serta dapat diakses di semua level organisasi 

Kejaksaan. 

C.  Rekrutmen 

 Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berintegritas, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 Rekrutmen didasarkan kepada hasil perencanaan organisasi dan kepegawaian yang 

mengidentifikasi keahlian spesifik atau kompetensi yang dibutuhkan Kejaksaan pada waktu 

tertentu, yang dihasilkan melalui proses komunikasi yang intensif antara ahli SDM pada Biro 

Kepegawaian, Biro Perencanaan Organisasi, Biro Keuangan Kepegawaian dan pejabat 

struktural terkait; 

 Kandidat rekrutmen adalah para lulusan terbaik dari universitas terbaik; 

 Rekrutmen menggunakan metode dan instrumen yang beragam (tes tertulis, tes psikologi, 

wawancara dan seterusnya) 
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 Adanya sistem manajemen SDM yang mengukur efektifitas rekrutmen dan penempatan 

pegawai. 

 

D.  Pendidikan dan Pelatihan 

 Peserta Diklat diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria kompetensi untuk memastikan 

training diberikan kepada target peserta yang tepat 

 Jumlah peserta yang mengikuti program Diklat sedikitnya 20- 35% dari jumlah total pegawai 

per tahun dan terdiri dari berbagai level jabatan 

 Terdapat anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program Diklat, setidak-tidaknya sejumlah 

3% dari jumlah total anggaran Kejaksaan per tahun 

 Kebutuhan training dirumuskan berdasarkan Training Need Analysis dengan menggunakan 

berbagai metode (survey, wawancara) dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja 

pegawai, kualifikasi jabatan dan kompetensi 

 Program Diklat disusun dan ditujukan untuk berbagai level pegawai untuk memastikan 

adanya program diklat yang berkelanjutan seiring dengan pengembangan karir 

 Kurikulum Diklat disusun sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan dan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, dengan menggunakan metode yang tepat dan bervariasi serta 

partisipatif 

 Instruktur (Widyaiswara)  diseleksi secara ketat dan memenuhi persyaratan baik dari segi 

keilmuan maupun kemampuan mengajar serta mengikuti pelatihan TOT secara 

berkelanjutan 

 Materi Diklat disusun sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan dan dievaluasi secara berkala 

mengikuti kebutuhan Kejaksaan.  

 Materi training setidaknya harus memuat tujuan yang hendak dicapai, daftar bahan bacaan, 

instruksi dan pertanyaan untuk diskusi, kasus yang digunakan dalam diskusi, soal ujian  

 Fasilitas Diklat memenuhi standar untuk mendukung proses belajar mengajar yang kondusif 

 Pelaksanaan diklat diikuti dengan Evaluasi untuk melihat: 

- tingkat penyerapan bahan pembelajaran  

- tingkat perubahan perilaku dalam bekerja  

- tingkat perubahan kinerja unit/satuan kerja  

- tingkat ketertarikan pegawai untuk mengikuti diklat. 

 Pusdiklat didukung oleh para Staf yang kompeten, terdiri dari para ahli di bidang substansi 

(praktisi) dan ahli di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (training specialist)  

 

E.  Remunerasi 

 

 Jumlah remunerasi yang kompetitif dengan jabatan sejenis  

 Sistem remunerasi mencerminkan perlakuan organisasi yang adil dan proporsional terhadap 

pegawainya. Keadilan dan proporsi dirumuskan melalui hasil evaluasi kinerja  
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 Komponen remunerasi cukup fleksibel sehingga mampu merespon perubahan dan 

perkembangan terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan sederhana (tidak terlalu kompleks) 

sehingga mudah untuk dikelola dan mudah untuk dimengerti.  

 Sistem remunerasi terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dan menggunakan berbagai 

variable antara lain insentif atau bonus yang terkait dengan evaluasi pencapaian hasil yang 

terukur 

 

IX. Profil Anggaran dan Fasilitas 

 

 Penyusunan anggaran dilakukan sesuai perencanaan kinerja, merujuk pada Renstra dan 

RKT, didasarkan pada standar analisis biaya yang realistis, disusun secara partisipatif dengan 

melibatkan unit-unit kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan riil organisasi pada semua 

tingkatan, stakeholder dan konsultan perencanaan serta diriviu secara berkala; 

 Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi  

 Pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional, dialokasikan secara efektif dan efisien 

sesuai kebutuhan dan prioritas dan dikaji secara berkala oleh lembaga eksternal yang 

independen; 

 Tersedianya dokumen perencanaan anggaran, dokumen pengelolaan anggaran, indikator 

kinerja pengelolaan anggaran, dokumen evaluasi anggaran, dokumen laporan pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban anggaran;  

 Kontrol pengelolaan anggaran diwujudkan dalam bentuk : 

• Adanya pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban, baik dalam bentuk pengawasan fungsional maupun pengawasan 

melekat ; 

• Respon dan tindak lanjut yang proporsional atas laporan pengaduan dan masukan yang 

muncul; 

• Adanya akses informasi dokumen-dokumen anggaran kepada unit organisasi maupun 

publik  

 

 

X. Profil Kebijakan Penuntutan dan Manajemen Perkara  

 

A.  Kebijakan Penuntutan 

 

 Tingkat keberhasilan penuntutan adalah 80% 

 Mekanisme Rentut hanya berlaku terhadap perkara-perkara tertentu, yakni terhadap 

perkara-perkara yang termasuk kategori perkara penting. 

 Kebijakan penuntutan dipublikasikan kepada masyarakat dan mudah diakses melalui 

perpustakaan, internet ataupun melalui permintaan langsung. Jaksa diberikan pelatihan 

dalam hal berkomunikasi atau memberikan informasi kepada media atau kepada publik.  

 Pelaksanaan diskresi bukan hanya dalam hal keputusan untuk melanjutkan atau 

menghentikan penuntutan namun juga pada berbagai keputusan penting meliputi 



 

43 | P r o f i l  K e j a k s a a n  R I  2 0 2 5  

 

penghentian atau perpanjangan penahanan, tuntutan dan argumentasi hukum dalam surat 

dakwaan. 

 Jaksa yang melaksanakan diskresi dalam penuntutan taat kepada standar yang ditetapkan 

dan memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan  baik kepada Pimpinan 

Kejaksaan maupun kepada masyarakat 

 

 

 

 

B.  Manajemen Perkara 

 

 Pengelolaan perkara dilakukan melalui Direktorat-direktorat yang bertanggung jawab 

secara sektoral (bukan pembagian berdasarkan tahapan), yang memungkinkan terciptanya 

pengelolaan perkara yang terpadu mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, 

sehingga mempermudah proses koordinasi, memastikan jangka waktu penanganan perkara 

berjalan lebih efisien, mengembangkan spesialisasi keahlian Jaksa dalam penanganan 

perkara tertentu dan memastikan adanya akuntabilitas personal dan team dalam 

penanganan perkara. 

 Manajemen perkara yang dibangun berdasarkan keterpaduan/integrasi sistem informasi 

perkara yang terkoordinasi dengan Kepolisian dan penyidik PPNS lainnya pada tiap 

tingkatan dengan menggunakan teknologi informasi modern;SOP (Standard of Procedure) 

berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tersedia, tidak bertentangan dengan 

aturan yang berlaku dan dapat dilaksanakan serta digunakan sebagai pedoman.  

 Adanya panduan untuk menentukan subyek penuntutan yang didasarkan kepada  bukti-

bukti yang memadai dan rasa keadilan;  

 Adanya monitoring terhadap penanganan perkara secara berkala untuk menganalisa trend, 

beban kerja dan produktivitas perkara; 

 Sistem Keuangan perkara didukung oleh SOP/Manual yang jelas dan dapat diakses secara 

internal maupun oleh masyarakat  

 Uang perkara dikelola oleh Direktorat Sektor yang bertanggung jawab mengelola keuangan 

perkara dari mulai proses penyelidikan hingga penuntutan  

 Penggunaan uang perkara dilaporkan, diaudit oleh lembaga independen dan dipublikasikan 

kepada masyarakat 

 

C.  Kerja sama dengan Penegak Hukum lainnya 

 

 Koordinasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang memungkinkan terciptanya sinergi 

dengan Kepolisian dimana kedudukan dan peran Jaksa adalah sebagai motor penggerak 

kegiatan penyelidikan.  

 Jaksa harus melalukan kerja sama, koordinasi dan pemantauan sejak awal proses 

penyelidikan termasuk bila diperlukan merumuskan strategi penyelidikan dan penyidikan 

bekerjasama dengan Polisi untuk memastikan kasus tersebut kuat secara fakta dan secara 

hukum.   



 

44 | P r o f i l  K e j a k s a a n  R I  2 0 2 5  

 

 Adanya pertemuan berkala antara Jaksa dan Polisi untuk mendiskusikan isu-isu khusus dan 

melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan serta strategi penuntutan. 

 Jaksa dan Polisi melaksanakan training bersama yang dilakukan secara sistemik untuk 

membangun keahlian bersama dan kesamaan pemahaman 

 Koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya dilakukan secara terintegrasi/ terpadu 

dan perkembangan penanganan perkara di setiap tingkatan dipantau secara terus menerus 

melalui Kebijakan yang disusun, dilaksanakan dan dipantau secara bersama.  

 

 

 

XI. Profil Manajemen Informasi, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik 

 

 Kejaksaan menyediakan akses terhadap informasi dengan setidaknya memenuhi standar 

minimum sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Adanya jaminan kemudahan publik untuk mengakses informasi dari Kejaksaan dan adanya 

unit khusus pelayanan yang dijalankan oleh personel yang profesional dan terampil; 

 Penyampaian informasi dilakukan melalui system informasi yang menjamin keakuratan, 

ketepatan waktu dan keamanan data, dilakukan secara baik dan berkala kepada pihak 

internal maupun eksternal.  

 Kejaksaan memiliki website yang dapat diakses secara penuh oleh publik secara dua arah, 

yang berisi informasi mengenai semua pelaksanaan tugas Kejaksaan  

 Informasi dikelola dan terintegrasi pada satu unit dan dikelola dengan sistem informasi yang 

handal serta didukung oleh SDM yang memadai. Unit tersebut menghimpun Informasi dari 

berbagai pihak (internal dan eksternal) dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan 

perbaikan organisasi 

 Adanya sistem pengaduan yang memadai dengan kriteria sebagai berikut:  

- Kejelasan dan kepastian jangka waktu tindak lanjut laporan pengaduan 

- Kejelasan dan kepastian substansi yang dapat diadukan 

- Kerahasiaan identitas terlapor dan proteksi terhadap pelapor 

- Penyediaan media dan akses komunikasi penyampaian laporan pengaduan  

- Penggunaan sistem informasi dalam penanganan pengaduan 

- Mekanisme yang sederhana, termasuk pendelegasian kewenangan   

 Adanya sistem pelacakan pelaporan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mengetahui 

status laporan pengaduannya; 

 Kejaksaan membuat laporan tahunan secara rutin, yang disampaikan kepada publik atau 

diumumkan melalui website Kejaksaan Laporan tahunan dibuat oleh setiap Satuan Kerja, 

mulai dari tingkat Kejaksan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung RI, termasuk unit 

setingkat Pusat. Laporan tahunan Kejaksaan, setidak-tidaknya memuat informasi mengenai: 

a. Pelaksanaan Tugas Penanganan Perkara: 

- Perkara yang dalam proses  

- Perkara ya g asih dala  status e gga tu g  dala  tahu  ybs 

- Perkara yang diselesaikan/diputus dan berkekuatan hukum tetap. 

b. Pengelolaan Organisasi 
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- Perolehan dan penggunaan anggaran 

- Kegiatan pembinaan kepegawaian (data pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan 

yang menerima penghargaan karena dinilai berprestasi, 

- Penyebaran dan rotasi pegawai. 

c. Penjelasan mengenai isu atau peristiwa penting yang berkaitan dengan penanganan 

perkara, pengelolaan organisasi atau hal lain di Kejaksaan. 

 Adanya standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara formal, yang memuat: 

a. Jangka waktu yang jelas untuk setiap pelaksanaan tugas Jaksa 

b. Mengakomodasi prinsip profesionalitas dalam pelaksanaan tugas 

c. Penanganan perkara yang independen 

d. Penggunaan wewenang secara proporsional. 

e. Mekanisme akuntabilitas 
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BAGIAN V 

 

REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI  
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I. Independensi  

 

A. Memperjuangkan independensi Jaksa dan Kejaksaan  

Kegiatan: 

a. Memperjuangkan independensi dan fungsi kejaksaan UUD, terutama mengenai 

aspek-aspek yang berhubungan dengan independensi Jaksa dalam penuntutan, 

status Jaksa Agung, pengangkatan Jaksa Agung, masa jabatan Jaksa Agung dan 

hubungan Kejaksaan dengan lembaga lain baik pada 

eksekutif/legislative/yudikatif, termasuk dengan lembaga penegak hukum 

lainnya. 

b. Memperjuangkan status Jaksa sebagai Pegawai Negeri Kejaksan, independensi 

anggaran Kejaksaan, dan pemberian kewenangan serta diskresi kepada Jaksa 

Agung untuk mengontrol dan mengembangkan organisasi Kejaksaan untuk 

melakukan atau mengantisipasi perubahan dan tantangan dalam Undang-

Undang Kejaksaan. Pengaturan tersebut sedapat mungkin tidak menutup pintu 

terhadap fleksibilitas lembaga. 

c. Menyusun peraturan internal Kejaksaan mengenai independensi personal Jaksa 

dalam melaksanakan penuntutan, dimana Kejaksaan Agung berfungsi 

memberikan arahan kebijakan dalam penuntutan namun tidak mencampuri 

dalam hal teknis atau dalam perkara 

 

 

II. Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan 

 

A. Melakukan Redefinini Visi, Misi dan Strategi Kejaksaan 

Kegiatan: 

a. Menyusun dan mengembangkan visi dan misi dalam konteks pembaruan 

Kejaksaan.  

b. Menguji visi dan misi kepada stakeholders Kejaksaan. 

c. Merumuskan dampak adanya visi dan misi terhadap kerja Kejaksaan. 

d. Melakukan publikasi visi dan misi untuk peningkatan pemahaman masyarakat 

dan menginternalisasikan nilai-nilai kelembagaan masa depan. 

 

B. Memetakan regulasi, deregulasi dan menyusun aturan baru di internal Kejaksaan 

Kegiatan: 

a. Memetakan berbagai regulasi baik internal maupun eksternal yang 

menghambat maupun mendorong proses perubahan, 
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b. Menyusun rekomendasi perlunya revisi peraturan atau penyusunan aturan 

baru yang diperlukan 

c. Menyusun kebijakan internal di bidang organisasi, manajemen SDM, 

manajemen perkara dan kebijakan penuntutan, pengawasan internal, serta 

anggaran dan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kejaksaan (lihat 

rekomendasi perubahan di berbagai aspek lain). 

 

C. Menata ulang (Restrukturisasi) Organisasi Kejaksaan secara Bertahap dalam 

Jangka Panjang 

Kegiatan: 

a. Melakukan kajian (assessment) terhadap organisasi Kejaksaan untuk melihat 

kekuatan dan kelemahan organisasi serta rekomendasi perbaikan 

b. Menyusun kebijakan organisasi Kejaksaan dimana Kejaksaan sesuai dengan 

arahan Profil Organisasi Kejaksaan 

c. Merumuskan mekanisme pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta pola 

hubungan kerja dan koordinasi antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 

Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. 

d. Mengimplementasikan kebijakan bidang organisasi melalui perampingan dan 

efisiensi unit dan satuan kerja terkait dengan merombak struktur organisasi 

pada Kejagung, Kejati dan Kejari secara bertahap, termasuk pemangkasan dan 

perampingan pada unit kerja dan satuan kerja didasarkan pada kebutuhan 

organisasi. 

e. Memperkuat organisasi Kejaksaan Negeri melalui penguatan kompetensi dan 

sumber daya Jaksa pada Kejaksaan Negeri sebagai garda depan Kejaksaan 

dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.  

 

D. Melakukan analisis beban kerja Kejaksaan berdasarkan rencana pengembangan 

struktur organisasi masa depan 

Kegiatan: 

a. Melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada setiap jabatan yang ada di 

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan 

Negeri untuk mengetahui ruang lingkup dan tanggung jawab suatu jabatan, 

kewenangan dan aspek-aspek lain pada masing-masing jabatan. 

b. Menyusun ulang deskripsi tugas, kewenangan, fungsi, tanggung jawab dan 

hubungan dengan pihak internal dan eksternal tiap-tiap jabatan dalam unit 

kerja/satuan kerja di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan 

Cabang Kejaksaan Negeri  dan mengimplementasikan kebijakan organisasi 

yang sesuai (right sizing). 
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c. Merumuskan pembagian tugas pokok dan fungsi yang lebih rinci dan jelas bagi 

Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. 

 

 

III.   Perencanaan  

A. Merumuskan program strategis Kejaksaan  

Kegiatan :  

a. Menyusun perencanaan Kejaksaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang melalui Strategic Planning. Perencanaan dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan pencari keadilan berdasarkan 

pada visi dan misi Kejaksaan dan melihat peluang dan tantangan Kejaksaan ke 

depan. 

b. Mengidentifikasi kebutuhan  unit/satuan kerja dan mengintegrasikan 

perencanaan kinerja masing-masing satuan/unit kerja dengan perencanaan 

kinerja organisasi. 

a. Menyusun perencanaan kinerja dan organisasi dengan melibatkan seluruh unit-

unit kerja, stakeholder dan konsultan seluruh satuan/unit kerja dan 

mengkomunikasikannya kepada seluruh unit-unit kerja dan stakeholder. 

 

B. Menyempurnakan implementasi perencanaan  

Kegiatan: 

a. Menyusun indikator dan target capaian kinerja untuk tiap-tiap unit kerja secara 

spesifik, dan SMART (Specific, Measureble, Achievable, Relevant and Timed). 

b. Meningkatkan kontrol atas subtansi yang termuat dalam rencana organisasi dan 

meningkatkan pengawasan atas implementasi perencanaan dengan melihat 

kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.  

c. Mengembangkan sistem dokumentasi internal dengan menggunakan teknologi 

informasi melalui SIMKARI yang mudah diakses  dan selalu  

diperbarui/dilengkapi oleh masing-masing unit kerja.  

d. Meningkatkan frekuensi, efektivitas dan kualitas evaluasi perencanaan kinerja 

dan organisasi oleh Biro Perencanaan secara berkesinambungan.  

 

IV.   Memperkuat mekanisme penilaian kinerja personil dan unit/satuan kerja 

Kegiatan: 

a. Mengidentifikasi  kinerja dan manajemen yang lemah. 



 

50 | P r o f i l  K e j a k s a a n  R I  2 0 2 5  

 

b. Merumuskan rencana bangunan sistem manajemen kinerja yang terpadu 

dengan menghubungkan aspek-aspek dalam kinerja, tujuan dan strategi 

utama organisasi Kejaksaan yang didukung dengan pelatihan dan evaluasi.  

c. Menyusun standar minimum kinerja personil Kejaksaan (Jaksa dan non Jaksa) 

yang selaras dengan tujuan utama Kejaksaan dengan menggunakan 

parameter kinerja yang spesifik dalam mengukur produktivitas dan keahlian 

utama yang harus dimiliki. 

d. Mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi Intsrumen Penilaian 

Kinerja Jaksa (IPKJ) dan Pedoman Perilaku Jaksa (PKP)  

e. Menyusun Instrumen Penilaian Kinerja bagi personel non Jaksa 

f. Menerapkan komunikasi dua arah antara evaluator dengan pihak yang 

dievaluasi dalam pembuatan rencana kinerja dan proses penilaian melalui 

penggunaan sistem informasi dan penyusunan mekanisme partisipasi. 

g. Membangun budaya belajar secara meluas pada seluruh personil untuk 

mengantisipasi dinamika perubahan yang penuh tantangan melalui sosialisasi, 

pelatihan dan pendidikan berkelanjutan 

 

V.   Integritas dan Pengawasan  

A. Menganalisis kebutuhan dalam rangka pengawasan 

Kegiatan: 

a. menghitung kebutuhan riil, baik dari segi anggaran maupun SDM untuk 

melaksanakan pengawasan. 

b. menempatkan Jaksa yang memiliki keahlian dalam bidang teknis pemeriksaan 

pada bagian Pengawasan. 

 

B. Menyusun dan menyempurnakan system dan instrumen penilaian kinerja 

Kegiatan:  

b. menyusun instrumen penilaian kinerja pegawai non Jaksa.  

c. mengimplementasikan instrumen penilaian kinerja satuan kerja dan Jaksa 

(Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa/IPKJ dan Program Kerja Pengawasan/PKP) di 

setiap satuan kerja secara bertahap. 

(Catatan: Lihat pada program memperkuat mekanisme penilaian kinerja personil 

dan unit/satuan kerja) 

 

C. Meningkatkan sistem dan mekanisme laporan pengaduan masyarakat 
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 Kegiatan: 

a. Membangun / merevisi sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat 

yang diterapkan di seluruh satuan kerja. 

b. Menyusun Standard of Procedure (SOP) penanganan pengaduan masyarakat 

secara sederhana, jelas, ada pendelegasian kewenangan, bertanggung jawab 

dan memberikan kepastian hukum. 

c. Mengimplementasikan system pengaduan secara online dan memperluas 

saluran penyampaian pengaduan melalui website, kotak pengaduan dan kotak 

pos khusus.  

d. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme laporan 

pengaduan di seluruh satuan kerja secara bertahap.  

 

D. Meningkatkan disiplin kerja dan penegakan kode etik 

Kegiatan: 

a. Memperluas pelaksanaan pakta integritas. 

b. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Jaksa yang telah dan belum 

menyerahkan Laporan Harta Kekayayan Pejabat Negara/LHKPN. Menyusun 

peraturan internal untuk mendisiplinkan penyerahan LHKPN disertai 

mekanisme sanksi bagi pegawai yang lalai 

c. Melakukan analisa dan kajian terhadap LHKP sebagai bagian dari proses 

pengawasan perilaku 

d. Menyempurnakan instrumen Kode Perilaku Jaksa (KPJ). 

e. menyusun Petunjuk Pelaksanaan KPJ dengan memuat pedoman pemidanaan 

bagi penjatuhan hukuman disiplin. 

f. melaksanakan pelatihan kode etik dan PPJ sebagai bagian dari pelatihan 

pendahuluan bagi calon Jaksa (induction training) dan pelatihan berkelanjutan 

 

VI.   Manajemen SDM  

A. Memperkuat unit kerja organisasi kepegawaian 

Kegiatan : 

a. Mengidentifikasi  kinerja dan manajemen yang lemah pada Biro Kepegawaian 

dan unit-unit terkait dalam manajemen kepegawaian 

b. Menyusun profil organisasi kepegawaian di masa mendatang 

c. Menyusun dokumen rencana kinerja dan strategi implementasi organisasi 

kepegawaian. 

d. Menyusun peraturan internal dan manual penguatan organisasi kepegawaian  
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e. Menyempurnakan database informasi kepegawaian (pengintegrasian data data 

pelatihan, pemberian penghargaan, penggajian serta pemberian sanksi yang 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang SDM). 

 

B. Memperbarui pola karir dan memperbaiki kebijakan alokasi personil  

Kegiatan: 

a. Melakukan assessment terhadap pola karir saat ini. 

b. Menyusun rekomendasi perbaikan dan perumusan pola karir sesuai 

rekomendasi organisasi yang baru. 

c. Menyusun dan mengimplementasikan kualifikasi jabatan yang meliputi definisi 

kompetensi, kriteria,  kualifikasi dan tata cara evaluasi bagi setiap jabatan. 

d. Menyusun dan mengimplementasikan parameter yang obyektif dalam pengisian 

setiap jabatan bagi seluruh personil (Jaksa dan non Jaksa).  

e. Menyusun pola karir (rotasi, mutasi dan promosi) yang jelas dan dinyatakan 

secara tertulis, baik untuk posisi fungsional maupun struktural bagi setiap 

personil (Jaksa dan non Jaksa) secara transparan dan terukur dengan 

menghubungkan hasil penilaian kinerja dan hasil pelatihan dengan penggajian, 

pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi.  

f. Melakukan profile assessment untuk setiap pengisian jabatan, terutama untuk 

setiap posisi penting hingga tingkat jabatan Jaksa Agung. Profile assessment 

diselenggarakan oleh lembaga independen dengan penguji yang diseleksi 

secara terencana.  

 

C. Menyusun Sistem Remunerasi 

Kegiatan: 

a. Melaksanakan kegiatan sistematis yang meliputi analisa beban kerja, 

mempersiapkan job deskripsi yang baru, melaksanakan evaluasi kinerja. 

b. Melaksanakan survey partisipatif mengenai gaji dan pendapatan serta 

kebutuhan riil serta melakukan menyusun job grading dan struktur penggajian 

yang baru 

c. Menyusun besaran dan system remunerasi untuk setiap jabatan secara  

proporsional, fleksibel dan terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. 

 

D. Meningkatkan kualitas proses rekrutmen 

Kegiatan: 

a. Menyusun parameter/indikator dalam perencanaan kepegawaian berdasarkan 

analisa kebutuhan dengan memasukkan antara lain indicator rasio jumlah 

penduduk, rasio lulusan fakultas hukum,  rasio jumlah perkara yang masuk dan 
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analisa keahlian, kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki SDM saat ini dan 

kebutuhan untuk menjawab permasalahan di masa yang akan dating. 

b. Menyusun kebijakan kriteria rekrutmen personel Jaksa dan non-Jaksa termasuk 

memperketat persyaratan rekrutmen 

c. Memperkuat Tim Pelaksana proses rekrutmen dengan menyusun kriteria 

pembentukan lembaga independen dan Panitia Intern Kejaksaan dalam proses 

rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, lembaga independen terdiri dari ahli di 

bidang penguasaan teknis dan manajemen SDM, sedangkan Panitia Intern 

Kejaksaan lebih berperan sebagai panitia administrasi yang menyediakan 

fasilitas. 

d. Menyusun system penilaian dan evaluasi yang transparan untuk mengukur 

efektivitas proses rekrutmen. 

e. Melakukan proses rekrutmen yang terintegrasi dengan perencanaan SDM 

melalui standarisasi proses rekrutmen melalui pemberdayaan dan pengawasan 

khusus terhadap tim rekrutmen dan seleksi panduan yang tegas dan standar. 

 

E. Menguatkan unit kerja Diklat  

Kegiatan : 

a. Melakukan assessment terhadap organisasi Diklat dan merumuskan 

rekomendasi perubahan yang diperlukan 

b. Menyusun profil organisasi kepegawaian di masa mendatang. 

c. Menyusun dokumen rencana kinerja dan strategi implementasi organisasi Diklat.  

 

F. Meningkatkan kualitas Diklat  

Kegiatan: 

a. Melakukan analisis kebutuhan Diklat (Training Need Analysis) untuk menyusun 

rencana Diklat. Analisis kebutuhan  Diklat dilakukan secara berkala dan harus 

dikaitkan dengan deskripsi kerja yang baru bagi seluruh tingkat jabatan untuk 

untuk menjustifikasi kebutuhan dan anggaran diklat. 

b. Menyusun kriteria Diklat antara lain persyaratan bagi kandidat untuk dapat 

mengikuti Diklat, kompetensi yang diperlukan oleh Jaksa yang merupakan 

bagian dari penilaian kinerja  

c. Mendesain ulang kurikulum Diklat berdasarkan analisa kebutuhan  

d. Menyusun ulang kurikulum program pendidikan berkelanjutan. 

e. Memodifikasi metode Diklat (implementasi diklat yang disempurnakan). 

f. Mengadakan pelatihan kerjasama dengan institusi penegakan hukum lainnya. 

g. Melaksanakan pelatihan manajemen penanganan perkara secara terpadu antara 

unit/satuan kerja pada kejaksaan. 
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h. Melaksanakan pelatihan pengawasan kepada para pimpinan unit/satuan kerja 

dan pengawas. 

i. Melaksanakan pelatihan manajemen dan teknis bagi pemegang jabatan 

manajerial dan struktural sesuai dengan bidang masing-masing. 

j. Melaksanakan TOT (Training of Trainers) untuk memastikan kualitas pengajar 

Diklat. 

k. Meningkatkan profesionalisme personil Kejaksaan dengan menyusun program 

strategis melalui pelatihan keahlian manajemen  

l. Menyusun instrument evaluasi dan melakukan evaluasi terhadap setiap 

penyelenggaraan Diklat. 

m. Mengidentifikasi alternatif pendanaan Diklat. 

 

 

VII.    Anggaran & Sarana Prasarana  

A. Menganalisis besar anggaran dan kebutuhan fasilitas Kejaksaan 

Kegiatan: 

a. Menghitung kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana riil setiap kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi organisasi Kejaksaan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

b. Menghitung biaya penyelesaian perkara di Kejaksaan Agung dan pada setiap 

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri dengan 

jumlah perkara, termasuk kebutuhan khusus untuk melaksanakan eksaminasi 

perkara. 

c. Menyusun rekomendasi standarisasi minimum sarana prasarana di setiap unit 

kerja Kejaksaan. 

d. Menyusun rekomendasi kebutuhan Kejaksaan di masa mendatang. 

 

B. Menyusun instrumen yang terkait dengan anggaran 

Kegiatan: 

a. Menyusun instrumen perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, indikator 

kinerja pengelolaan anggaran, evaluasi anggaran, laporan pelaksanaan 

anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. 

b. Menyusun perencanaan pembangunan sarana dan pra sarana di setiap unit 

kerja. 

c. Menyusun mekanisme dan menyiapkan fasilitas penyimpanan barang bukti; 

d. Menyiapkan perangkat akses informasi dalam menyusun dan mengelola 

anggaran  
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C. Meningkatkan kontrol pengelolaan anggaran 

Kegiatan: 

a. Memperkuat komitmen penggunaan anggaran dan memperketat pengelolaan 

anggaran. 

b. Mengevaluasi penggunaan anggaran oleh lembaga eksternal berdasarkan 

indikator kinerja/keberhasilan masing masing kegiatan secara transparan dan 

akuntabel. 

c. Menindaklanjuti setiap masukan dan laporan pengaduan yang terkait dengan 

pengelolaan anggaran. 

d. Menguatkan koordinasi antara perencana dan kuasa pengguna anggaran dengan 

unit teknis dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran. 

e. Membuka akses informasi yang terkait dengan anggaran baik kepada pihak 

internal maupun eksternal Kejaksaan.  

 

VIII.   Kebijakan Penuntutan & Manajemen Perkara  

A. Meningkatkan frekuensi penyelesaian perkara  

Kegiatan: 

a. Melakukan assesment proses manajemen perkara 

b. Melakukan penyederhanaan birokrasi manajemen perkara 

c. Melakukan percepatan penanganan perkara secara bertahap pada beberapa 

satuan kerja  yang menjadi Pilot Project. 

d. Memperluas program percepatan penanganan perkara di seluruh Kejaksaan 

 

B. Menyusun Parameter Produktivitas Penyelesaian Perkara 

Kegiatan: 

a. Menyusun klasifikasi dan pembobotan perkara 

b. Menghitung beban perkara (waktu, biaya, personel, dan seterusnya) 

c. Menyusun parameter produktivitas dan standar penyelesaian perkara 

 

C. Menyempurnakan kebijakan penuntutan 

Kegiatan: 

a. Merumuskan target keberhasilan penuntutan setiap tahunnya di setiap Cabang 

Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. 

b. Menyempurnakan panduan umum penuntutan dengan memberikan diskresi 

yang bertanggung jawab terhadap Jaksa dalam melakukan penuntutan. 
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c. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan umum panduan penuntutan 

dalam sistem peradilan pidana.
1
  

d. Menyusun dan mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau 

Petunjuk Teknis rincian batas tugas penyelidikan yang dilaksanakan oleh 

masing-masing bidang. 

e. Menentukan kategori perkara yang wajib disertai Rentut / membatasi Rentut 

pada jenis perkara tertentu. 

f. Mereformulasi teknis pelaksanaan Rentut. 

g. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme penanganan perkara penting. 

h. Menyusun dan mengimplementasikan pedoman pemidanaan (sentencing 

guideline) sebagai ukuran penjatuhan hukuman.  

 

D. Menyempurnakan sistem manajemen perkara  

Kegiatan: 

a. Membagi pengelolaan perkara melalui Direktorat-direktorat yang bertanggung 

jawab secara sektoral (bukan pembagian berdasarkan tahapan). 

b. Membangun system manajemen perkara berdasarkan keterpaduan/integrasi 

sistem informasi perkara yang terkoordinasi dengan Kepolisian dan penyidik 

PPNS lainnya dengan menggunakan teknologi informasi 

c. Mengimplementasikan SOP terkait dengan penyelesaian perkara yang sudah 

disempurnakan. 

d. Menyempurnakan SOP administrasi dan pengarsipan berkas perkara. 

e. Menyusun  dan mengimplementasikan SOP penyimpanan barang bukti. 

f. Menyusun dan mengimplementasikan SOP penyusunan dan penyampaian 

laporan serta penyederhanaan system pelaporan. 

g. Menyusun dan mengimplementasikan panduan untuk menentukan subyek 

penuntutan. 

h. Menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara dalam setiap tahapan dan 

menentukan beban perkara dengan melihat pada jumlah kerugian, beban 

pembuktian, pelaku, obyek tindak pidana, sumber daya Kejaksaan yang akan 

dikerahkan (prioritas penggunaan sumber daya yang digunakan), dll. 

i. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme monitoring terhadap 

penanganan perkara secara berkala 

                                                           

1
 Termasuk menyusun pedoman bagi Jaksa dalam menghadapi pengajuan PK dan grasi yang 

diajukan lebih dari satu kali.  
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j. Meninjau ulang mekanisme ekspose perkara. 

 

E. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolan uang perkara 

Kegiatan : 

a. Menyusun dan mengimplementasikan SOP atau manual sistem keuangan 

perkara mulai proses penyelidikan hingga penuntutan yang akuntabel dan  

dikelola oleh Biro Keuangan.  

b. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme penggunaan dan pelaporan 

uang perkara. 

c. Mengaudit penggunaan uang perkara leh lembaga independen  

d. Mempublikasikan hasil audit penggunaan uang perkara kepada publik. 

 

F. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen 

Kegiatan: 

a. Merumuskan fungsi dan peran strategis intelejen yang disesuaikan dengan 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. 

b. Mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan supervisi penanganan 

penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. 

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan tugas intelijen yustisial 

melalui fungsi intelijen, operasi intelijen dan mengoptimalkan data dan kajian 

intelijen yang bersifat strategis dan taktis.  

d. Membentuk Tim Supervisi Penyelidikan untuk memacu peningkatan kinerja 

intelijen, yang terdiri dari para Kepala Seksi Bidang Intelijen dan para 

pemeriksa.  

e. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan penyelidikan, 

pengamanan dan penggalangan yang bersifat strategis dan taktis. 

f. Membangun bank data dan pusat monitoring. 

 

G. Meningkatkan peran dan fungsi perdata dan TUN 

Kegiatan : 

a. Mengoptimalisasikan pemulihan keuangan negara melalui pola koordinasi, 

litigasi, pengumpulan data dan fakta yang diserahkan oleh bidang Pidana 

Khusus kepada bidang Perdata dan TUN untuk ditindaklanjuti dengan 

pengajuan gugatan perdata. 

b. Menyusun dan mengimplementasikan ketentuan baku pelaksanaan eksekusi 

uang pengganti dan penyelesaian uang pengganti. 

 

H. Meningkatkan kerjasama / koordinasi dengan unit kerja lainnya  

Kegiatan : 
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a. Meningkatkan koordinasi penyelidikan antara bidang intelijen dengan bidang 

Pidana Khusus. 

b. Meningkatkan koordinasi dalam hal pemberian pertimbangan hukum antara 

bidang Perdata dan TUN dengan bidang Pidana Khusus.  

 

I. Meningkatkan kerjasama / koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya.  

Kegiatan: 

a. Membuka forum koordinasi yang terbuka dan fleksibel dengan Kepolisian 

sebelum masuk kepada pembuktian dan preperadilan di pengadilan.  

b. Menyusun dan mengimplementasikan SOP terkait dengan koordinasi dengan 

Kepolisian. Bentuk koordinasi yang disusun harus transparan, murah, cepat, 

tidak birokratik dan dimulai dari tingkat penyidikan hingga pada pembuktian 

di pengadilan.
2
 Beberapa hal yang transparan dan tidak transparan perlu 

diatur dalam suatu aturan khusus dengan kriteria tertentu.  

c. Melaksanakan pelatihan bersama dengan Kepolisian dan Pengadilan.  

 

 

IX.   Manajemen Informasi, Transparansi, Akuntabilitas & Pelayanan Publik  

A. Menyempurnakan system manajemen informasi manajemen Kejaksaan RI 

(SIMKARI) 

Kegiatan: 

a. Melaksanakan redesain website Kejaksaan 

b. Melakukan asessment terhadap keberadaan SIMKARI saat ini. 

c. Menyusun rekomendasi terkait dengan perbaikan dan penyempurnaan SIMKARI. 

d. Mengembangkan sistem dokumentasi data eksternal dalam SIMKARI dan situs 

internet www.kejaksaan.go.id dengan melengkapi data dan memperbarui 

tingkat keakuratan yang disajikan.  

e. Menyusun dan mengimplementasikan SOP SIMKARI. 

f. Mengembangkan perangkat lunak yang memuat aplikasi konten (substansi) 

masing-masing bidang secara terintegrasi.  

g. Melakukan perbaikan dan penambahan perangkat keras komputer serta  sarana 

pendukung operasionalisasi komputer lainnya.  

h. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. 

                                                           

2
 misalnya seperti akses publik terhadap isi  penyidikan, penuntutan, dsb pada perkara-perkara 

tertentu. 

http://www.kejaksaan.go.id/
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i. Menempatkan orang orang yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi di 

SIMKARI dan mengupayakan adanya jabatan fungsional pranata komputer 

bagi para operator SIMKARI. 

j. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengawasan dalam 

menggunakan teknologi informasi secara rutin, minimum setiap tahun sekali. 

 

B. Memperbaiki sistem pendataan & pengarsipan di lingkungan Kejaksaan  

Kegiatan : 

a. Mengimplementasikan penggunaan sistem informasi dan pembangunan 

database untuk setiap pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.  

b. Mengintegrasikan database SDM, database peraturan perundang-undangan, 

database anggaran, database laporan pengaduan dan database perkara.  

c. Melakukan elektronisasi dokumentasi. 

 

C. Meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik dan akses publik terhadap 

informasi  

Kegiatan: 

a. Menyederhanakan sistem pelaporan sejalan dengan penyederhanaan lapis 

struktur di organisasi kejaksaan. Sistem pelaporan harus didesain sedemikian 

rupa sehingga hanya informasi-informasi yang penting saja yang perlu untuk 

disampaikan. Laporan tersebut ini harus menjadi bagian dari sistem 

manajemen perkara yang terkomputerisasi melalui pengefektifan SIMKARI.   

b. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada publik setiap 

tahunnya.  

c. Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme penanganan laporan 

pengaduan (syarat pengaduan, kejelasan dan kepastian substansi yang dapat 

diadukan, kerahasiaan identitas terlapor dan proteksi terhadap pelapor, 

tindak lanjut pengaduan, sistem pelacakan informasi pengaduan/penyediaan 

media dan akses komunikasi penyampaian laporan pengaduan dan 

penggunaan sistem informasi dalam penanganan pengaduan) dengan jangka 

waktu yang jelas, prosedur yang sederhana, ada pendelegasian kewenangan, 

memberikan kepastian dan bertanggung jawab.
3
  

                                                           

3
 Laporan tahunan dibuat oleh setiap Satuan Kerja, mulai dari tingkat Kejaksan Negeri, Kejaksaan 

Tinggi, dan Kejaksaan Agung RI, termasuk unit setingkat Pusat. Laporan tahunan Kejaksaan, setidak-

tidaknya memuat informasi mengenai: 

a. Pelaksanaan Tugas Penanganan Perkara: 

- Perkara yang dalam proses  

- Perkara ya g asih dala  status e gga tu g  dala  tahu  ybs 

- Perkara yang diselesaikan/diputus dan berkekuatan hukum tetap. 
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d. Menyusun dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Kejaksaan 

yang ditetapkan secara formal. Standar Pelayanan Minimal tersebut meliputi 

jangka waktu yang jelas untuk setiap pelaksanaan tugas Jaksa, 

profesionalitas, penanganan perkara yang independen dan penggunaan 

wewenang secara proporsional serta akuntabel. 

e. Membentuk sistem pengaduan yang aksesibel dan akuntabel dengan 

didukung SDM dan sarana prasarana yang memadai. 

f. Menyusun dan mengimplementasikan prosedur/mekanisme bagi publik untuk 

mengakses informasi, baik dalam tahapan penanganan perkara maupun 

perkara yang telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008. 

g. Menyusun dan mengimplementasikan aturan internal Kejaksaan terkait dengan :  

- biaya informasi berkas perkara. 

- pemberian sanksi atas ketertutupan informasi. 

- teknis pemberian informasi yang berhubungan dengan berkas perkara 

yang telah di SP3 atau yang berhubungan dengan berkas perkara 

disetiap tahapan pemeriksaan oleh Kejaksaan;  

h. Membangun meja (layanan) informasi di setiap satuan kerja Kejaksaan. 

 

D. Memperbaiki pola hubungan Kejaksaan dengan pihak luar 

Kegiatan: 

a. Mengubah mekanisme kerja Puspenkum dengan memanage/mengolah 

issue–issue yang berkembang di Kejaksaan secara berkala yang 

dipublikasikan ditempat pengumuman Kapuspenkum dan atau selebaran 

untuk dibagikan kepada para wartawan.  

b. Membentuk unit khusus untuk yang secara aktif dan strategis melakukan 

fungsi komunikasi publik dalam rangka meningkatkan image Kejaksaan di 

mata masyarakat. Unit khusus tersebut direkrut dari orang-orang yang 

profesional dengan latar belakang komunikasi, meguasai aspek hukum secara 

baik dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan komunikasi publik yang 

efektif.  

                                                                                                                                                                             

b. Pengelolaan Organisasi 

- Perolehan dan penggunaan anggaran 

- Kegiatan pembinaan kepegawaian (data pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan yang 

menerima penghargaan karena dinilai berprestasi, 

- Penyebaran dan rotasi pegawai. 

c. Penjelasan mengenai isu atau peristiwa penting yang berkaitan dengan penanganan perkara, 

pengelolaan organisasi atau hal lain di Kejaksaan. 

d.  


