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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLlK INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR·
NO. POL.
NOMOR

: KEP-109/AfJAf09/2007
: B I 2718/1X12007
: KEP-1093/K1D6/2007
TENTANG

KERJASAMA DALAM PENANGANAN
KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
TERMASUK DANA'NONBUDGETER
JAKSAAGUNGREPUBLlK INDONESIA, KEPALA KEPOLIS1AN NEGARA
. .REPUBL.I K INDONESIA, DAr,fKEPALKBADAN PENGAWASAN··
.
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
Menimbang

.a. bahwa dalam rangKa mewujudkan peiigelolaan keuangan
negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu dilakukan
penertiban, khususnya penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan negara termasuk dana nonbudgeter serta
pengadaan barang dan jasa;
b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemelintahan dan.
pembangunan ditemukan keraguan dali para penyelenggara
negara yang dapat menghambat laju penibangunan nasionai,
sehingga . perlu adanya kesamaan persepsi dalam proses
penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus belindikasi
tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter serta
pengadaan barang dan jasa;
c. bahwa· dalam rangka penegakan hukum yang efisien dan
efektif, maka diperlukan kerjasama antara Kejaksaan Republik
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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2. Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian·
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Neg.ara Republik Indonesia'
Nomor 4286);
;
5. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (L~m~arC3:n· .. Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambt3han Lembaran Negara
".
Republik Indonesia Nomor 4355) ,.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan .
Republik .+ndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4401 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor' 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia'
Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3250);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan. Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa. kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nemer 64 Tahun 2005;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasa! 1
Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola
keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
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Dana . NonbLidgeter:'adalah ·semua . dana yang diperoleh dan/atau dikelola
menyi~pang.darisistem 'keuangan Negara.
3. Instansiadalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, (POLRI), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).
4. Koordinasi adalah suatu forum komunikasi dalam rangka kerjasama Instansi,
untuk membahas' kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan
pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana kortlpsi,' termasuk
.daf.la nonbudgeter.·~······ , '
,

BABII
RUANG L1NGKUP KERJASAMA
Pasal2
Ruang lingk,lJ,p. .kerjasama meliputi:
,..': b
:",;;t.:;~
a. Tuk?lr m~nukar fnformasi kasus/masalah dan penangananperkara,penyimpangan p:e·ng~IQiga.n keuangan negara yang berindikasi tindak· pidana>k0r~p$i,·';.fern1asuk
~' . ,dana nonbi.i"dgeter.
.
'.;.".' i,.,;~j ;, ",::, '.,
b.. Pena.ngaOi;:Jn kasus/masalah
nasionaL'. .
'.'"

..

':";

yang

dapat menghambal:~'}aju:'7!.pembangunan:..'['

'~';

BAB III
. TUKAR MENUKAR INFORMASI
Pasal3
(1) Dalam hal Instansi bersama-sama atau sendiri-sendiri menemukan dan/atau
menerima laporan adanya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara,
termasuk dana nonbudgeter, maka Instansi saling memberikan data dan/atau
informasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.
(2) Tukar-menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat Instansi serta bersifat
rahasia.

BAB IV
PENANGANAN MASALAH YANG DAPAT MENGHAMBAT
LAJU PEMBANGUNAN NASIONAL .
. Pasal4
(1) Dalam hal terdapat kasus/masalah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa
yang dapat"menghamoat laju"pembangunan nasional, maka 'pimpirian Instans{
melakukan koordinasi.
(2) Dalam hal dari hasil koordinasi diperlukan pendalaman, maka BPKP melakukan
audit terlebih dahulu atas kasus/masalah sebagaim~na dimaksud pada ayat (1).
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(3) Dalam hal darj' h~silaudit sebaga'imana dimaksud pada ayat (2) diketahui tidak
adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka dibuat
laporan dan disampaikan dalam rapat koordinasi.
(4) Dalam hal dari hasH audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya
penyimpangan yang berindikasi tindak pidana kOiUpsi, maka BPKP melakukan
audit investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada
Instansi penyidik untuk ditind.aklanjuti.

BABV
PENANGANANPERKARA
Pasal5
(1) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibahas dalam
rapat koordinasi guna menentukan dapat tidaknya ditindaklanjuti <'dengail
penanganan; k§lsus/f1l;~sa[ah dan Instansi mana yang menangani, ,baik~9lting,~at
penyelidikan, ~epyid,ik?ln, 'atau penuntutan, sesuai dengan tugasr' furigsi,d~n
kewenangan
masing':?rTrasing ",:-'Instansi.
' "'.:·:,:~.~.:,~:7F,
..... ·.,~,;;::·::·
'~i'~
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(2) Dalam oal qat9~dan/~tau informasi ditindaklanjuti dengan-- penyelidika'n :.:d~-~Jata<lipenyidik~n o~eh:J<ej?Ii~~~n, maka POLRI membantu mencaridan tTlef1g~r!:rI?~I~~~.:·
alaf bukti yang' dlperlukan.
- : . :.' :'·-':f·;'i-'~ ':~-<."

dat~ "dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan/at~u
penyidikan oleh POLRI, maka Kejaksaan membantu memberikan petunjuk dalam
rangka melengkapi berkas perkara hasH penyidikan.
(4) Dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan olsh '.
Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk
melakukan audit investigatif atau penghitungan kerugian keuangan negara sesuai
dengan permintaan.
(5) Untuk melakukan penanganan kasus/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pimpinan.lnstansi menunjuk pejabat masing-inasing yang ditugaskan.
(6) Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penanganan atas
kasus/masalah dibahas dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal

BABVI
GELAR KASUS DAN GELAR PERKARA
Pasal6
(1) Setiap data dan/atau informasi serta penanganan kasus/masalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibahas dalam gelar kasus dan
.
gelar perkara bersama.·
(2) Gelar kasus dimaksudkan untuk" mengetahui adanya pelanggaran .hukum,
konstruksi penghitungan kerugian keuangan negl;3;ra, dan menilai kecukupan bukti
awa!.
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(3) Gelar kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Instansi penyidik
menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya
indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang
berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi.

(4) Dalam hal status kasus ditetapkan berindikasi tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)1 maka dilakukan penyelidikan atau penyidikan dan
selanjutnya dilakukan gelar perkara.
(5) Dalam hal status kasus ditetapkan bukan tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud "pada'ayat (3),' maka diselesaikan sesuai dengan' peraturan perundangundangan yang berlaku.
. .

(6) Hasil gelar kasus dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didokumentasikan dalam berita acara dan ditandatangani pimpinan instansi.

BABVII
KPORDINASI
,"<
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~:.~'s.i,:Pasal 7

.~

.. ,(1) U.ntuk memperlanca/d.a.ri IDeJig~tasi hambatan dalam pelaksanaan' kedasam~<~" :;::",
dilakukan k6qrd~nasi; ah.~arp~ja'b.a,t"lnstansi sekurang-kurangnya 2 '(dua>; bUlan';:::
sekali.
'; .., ' ; v
0

(2) Pimpinan Instansi dapat s~~i'ngrDengakses penanganan ,perksra penyimpangan"·
pengeloJaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk
dana nonbudgeter.
(3) Hasil koordina~i dan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
.dilaporkan kepada pimpinan Instansi secara tertulis danberkala.

BAS VIII
PEMBIAYAAN
Pasal8
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BABIX .
LAIN-LAIN
Pasal9
(1) Pimpinan Instansi dapat meJakukan koordinasi lain di luar bentuk kesepakatan
. yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
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(2) Untuk efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Jaksa Agung RI menunjuk
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, KAPOLRI menunjuk Kepala Badan
Reserse Kriminal POLRI, dan Kepala BPKP menunjuk Deputi Bidang Investigasi
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,
akan ditetapkan oleh pejabat Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal10
(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kerjasama antara Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP dalam penanganan kas'us yang berindikasi tindak pidana korupsi, :·<i:· t ,,;.
. . ; ... "
serta kerjasama antara KAPdLRI dan Kepala BPKP dalam penanganan kasus'
yang. b~rindikasi tindak pidana yarg.·telah dituangkan dalam rriasing-masing'
keputusa,n bersama. ' ; . ..:'. ..
." ':'.'
.
(2) Dalam hal Nota Kesepahamanini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
kete:n~uan perundang-undangan, mak~ ya~g berlaku adalah ketentuan perulidang- .
. undangan yang ada.
.
....

' . '

(3) Nota Kesepahaman ini dapatditinjau kembali apabila diperlukan.

Pasal11
Nota Kesepahaman Jaksa Agung RI, KAPOLRI, dan Kepala BPKP ini mulai berlaku
pacta tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 28 Sept'Qf"n~r
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