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ABSTRAK 

Studi Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan 
Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Surakarta. Bambang Wahyu 
Suryono Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 

dalam memutus permohonan praperadilan, untuk mendeskripsikan apa sajakah 
yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan  
yang dilakukan oleh penyidik, perlu tidaknya revisi ketentuan mengenai 
praperadilan dalam RUU KUHAP, dan Untuk menjelaskan perlindungan hak-hak 
bagi korban atau tersangka jika terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penyidik 
dalam hal penyidikan. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis 
empiris. Berdasarkan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa yang dijadikan 
dasar oleh Hakim dalam memutus Permohonan Praperadilan adalah peraturan 
perundang-undangan, keterangan saksi, alat bukti, dan fakta-fakta yang ada dalam 
suatu permohonan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP serta 
inisiatif Hakim sendiri, yang dijadikan dasar dalam Penghentian Penyidikan Pasal 
109 ayat (2) karena Tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana, 
penyidikan dihentikan demi hukum, dalam ketentuan KUHAP mengenai 
Praperadilan khususnya Pasal 82 ayat 1 d perlu dilakukan perbaikan agar tidak 
merugikan pemohon Praperadilan, perlindungan hak-hak bagi tersangka atau 
korban diatur secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum. 

 
Kata Kunci: Pra Peradilan, Penghentian penyidikan, Pengadilan Negeri. 
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ABSTRACT 
 

The study of Pretrial Plea relating to the termination of the Proceedings In 
the District Court of Surakarta. Bambang Wahyu Suryono Revelation Of The Law 
Faculty Of University Of Muhammadiyah Surakarta. 

 
 This research aims to know the basis of the consideration of the judge in a 

pretrial application is disconnected, to describe what are the basis of consideration 
in the event of termination of the investigation conducted by the Ombudsman, it 
should be whether the revision of provisions on pretrial RUU KUHAP, and in the 
Bill to clarify the protection of the rights of the victim or suspect case of cheating 
committed parties in terms of investigation investigators. this research is empirical 
research which is juridical. Based on the discussion that produced the conclusion 
that relied upon by the judge in a Pretrial Application is disconnected and 
regulations, witnesses, evidence, and facts that exist in a pretrial appeal in 
accordance with the provisions of article 183 CODE of KUHAP as well as the 
judge's own initiative, which is relied upon in the termination of the Investigation 
Section 109 subsection (2) because of insufficient evidence, not a criminal 
incident, the investigation was halted by-lawprovisions of the KUHAP 
concerning, in particular, article 82 paragraph Pretrial 1 d repair needs to be done 
in order not to disadvantage the petitioner Pretrial, the protection of the rights of 
the suspect or the victim fully regulated in Act No. 2 of 2002 On the police force 
and Act No. 16 of 2011 About legal aid. 

 
 Keywords :Pre judicial, Termination of investigation, District Court. 
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STUDI MENGENAI PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG 

BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI 

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan 

belaka (machstaat), Negara hukum mempunyai sifat di mana alat 

perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan 

yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan 

untuk mengadakan aturan itu.1 Dengan kata lain hukum acara pidana mempunyai 

tujuan untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan pidana, sebab dengan 

kebenaran inilah yang dijadikan dasar dari suatu putusan hakim pidana.2 

Asas “praduga tak bersalah” ialah tiap orang yang disangka, ditangkap, 

ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hak–hak tersangka, 

maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang 

pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 

sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Praperadilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang 

mengadili bagi Pengadilan Negeri. Maksud dan tujuan lembaga praperadilan 

                                                             
1 Tito Eliandi, SH, artikel tentang praperadilan dalam hukum indonesia, di tulis tahun 2008 
2 Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana, Jakarta :Sinar Grafika, Hal 8 
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adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat 

pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: satu Hal-

hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan  

praperadilan, dua Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal 

terjadinya penghentian penyidikan  yang dilakukan oleh penyidik, tiga Apakah 

ketentuan dalam KUHAP  yang mengatur tentang praperadilan perlu direvisi, jika 

dilihat dari perkembangan hukum di zaman sekarang dan banyaknya pelanggaran 

terhadap hak-hak dalam proses praperadilan, empat Bagaimana perlindungan hak-

hak bagi korban atau tersangka jika terjadi kecurangan yang dilakukan pihak 

penyidik dalam hal penyidikan. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk menjelaskan dan menganalis secara 

normatif tentang pertimbangan hakim dalam  memutus permohonan  praperadilan, 

2. Untuk mendeskripsikan apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan  dalam 

hal terjadinya penghentian penyidikan  yang dilakukan oleh penyidik, 3. Untuk 

menjelaskan dan menganalis apakah ketentuan dalam KUHAP yang mengatur 

tentang praperadilan perlu direvisi, jika dilihat dari perkembangan hukum di 

zaman sekarang dan banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dalam proses 

praperadilan, 4. Untuk menjelaskan perlindungan hak-hak bagi korban atau 
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tersangka jika terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penyidik dalam hal 

penyidikan. 

 

MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian : 1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk 

menambah pengetahuan mengenai Ilmu Hukum Acara Pidana, khususnya 

tentangpraperadilan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan, 2. Bagi 

peneliti untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai 

Tinjauan Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penghentian 

Penyidikan, 3. Untuk memberikan jawaban melalui data-data yang diperoleh dan 

disajikan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai 

Tinjauan Tentang Permohonan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penghentian 

Penyidikan. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penahanan, 

penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan, kerugian dan rehabilitasi 

yang berkaitan dengan adanya upaya paksa, penyitaan, penghentian penyidikan 

dan penuntutan, tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang seperti yang 

diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 77, Pasal 78, 

Pasal 95, dan Pasal 97 KUHAP.Salah satu kewenangan praperadilan adalah 

mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan.Terhadap permohonan 

praperadilan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan hakim membuat 
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suatu pertimbangan yang dari pertimbangan ini dibuat suatu putusan. Atas 

putusan yang dibuat oleh hakim dimungkinkan dilakukan upaya hukum.Akan 

tetapi, ternyata selama ini kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan sangat 

terbatas dan banyak permohonan praperadilan yang ditolak, maka dirasa perlu 

dilakukan revisi atas ketentuan praperadilan dalam KUHAP. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan yuridis empiris. Yuridis 

yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di 

dalam perumusan masalah tersaji pada angka 1 dan 3, sedangkan empiris yaitu 

mengkaji mengenai permohonan praperadilan yang berkaitan dengan penghentian 

penyidikan di pengadilan negeri surakarta yang tercermin dalam perumusan 

masalah angka 2 dan 4, dalam penulisan hukum ini menggunakan penulisan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hal-hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 

Permohonan  Praperadilan 

1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2011/PN.Ska 

a. Berdasarkan kapasitas Legal Standing Pemohon ( Hakim Praperadilan 

berpendapat bahwa dari hasil alat bukti P-1 yang diajukan Pemohon 

dan dikaitkan dengan Pasal 80 KUHAP dapat di simpulkan bahwa 

Pemohon terbukti dan mempunyai kapasitas Legal Standing dalam 

Permohonan Praperadilan mengenai sah tidaknya Penghentian 

Penyidikan) 

b. Mengenai Permohonan Pemohon cacat formal (Pengajuan alat bukti 

T.1-4 dan T.1-5 dapat disimpulkan bahwa berkas perkara Tersangka 

telah dilimpahkan ke Kejaksaan, sesuai dengan alat bukti T. 1-7 Polwil 

Surakarta telah dilikuidasi terhadap hal tersebut Hakim berpendapat 

bahwa segala kewenangan mengenai berkas dan segala sesuatu 

mengenai proses hukum tersangka Muhammad Fajri dkk menjadi 

tanggung jawab Polresta Surakarta, oleh karena Polresta Surakarta 

telah tepat secara formil diposisikan selaku Termohon I dalam perkara 

Praperadilan ini, maka Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. 

c. Mengenai permsalahan pokok pengajuan Praperadilan oleh Pemohon 

yaitu mengenai sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan yang 

dilakukan para Termohon, bahwa Penghentian Penyidikan harus 

mempunyai dasar sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, 
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dalam hal ini jika pihak Termohon harus mempunyai alasan-alasan 

seperti diatas dan harus menerbitkan surat Ketetapan Penghentian 

Penyidikan (SKP-2), dan selain itu, Termohon I harus memberitahukan 

penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum, tersangka 

atau keluarganya, pemberitahuan tersebut dituangkan dalam bentuk 

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), Dalam hal ini 

Hakim Praperadilan berpendapat meskipun Termohon dapat dikatakan 

telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiil, penghentian 

penyidikan secara materiil tersebut tidak dapat dijadikan objek 

pemeriksaan Praperadilan, karena untuk menyatakan suatu 

penghentian penyidikan tidak sah harus didasarkan pada Surat 

Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP-2) yang dituangkan dalam 

bentuk Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), bahwa 

dengan demikian penghentian penyidikan secara materiil tidak dapat 

dijadikan alasan untuk dimohonkan Praperadilan, tanpa adanya Surat 

Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP-2) yang dituangkan dalam 

bentuk Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3). 

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 05/Pid.Pra/2011/PN.Ska 

a. Mengeani alat bukti yang diajukan P-1 dan T.T-3  jika dihubungkan 

atau dikaitkan dengan perkara praperadilan 

Nomor:05/Pid.Pra/2011/PN.Ska yang terdaftar di Pengadilan Negeri 

Surakarta tanggal 23 Mei 2011 dapat disimpulkan bahwa Permohonan 

Praperadilan yang diajukan mempunyai subjek dan objek yang sama, 
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akan tetapi hanya komposisi para pihaknya telah dirubah. Dalam hal 

ini Hakim berpendapat bahwa dalam hal objek sama yaitu Permohonan 

Praperadilan agar menyatakan secara hukum bahwa Termohon telah 

melakukan Penghentian Penyidikan tidak sah, karena tidak diikuti 

dengan permohonan surat perintah penghentian penyidikan atau SP.3 

(dalam perkara Nomor: 04/Pid.Pra/2011/PN.Ska, dalam Permohona 

Praperadilan ini mempunyai kesamaan akan objek dan subjek identik 

dengan perkara Praperadilan Nomor. 04/Pid.Pra/2011/PN.Ska, maka 

harus dapat dikatakan sebagai Ne Bis In Idem. 

b. Mengenai Permohonan Praperadilan yang dikatakan Premature, Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ternyata penyidikan atas 

dugaan tindak pidana kurupsi Muhammad Fajri dkk 19 (Sembilan 

belas) tersangka sebagaimana dimaksud oleh pemohon, turut termohon 

sampai saat ini belum pernah mengeluarkan surat pemberitahuan 

penghentian penyidikan (SP3) untuk dikirimkan kepada Jaksa penuntut 

umum, tersangka atau keluarganya dan turut termohon juga belum 

pernah mengeluarkan surat pemberitahuan peghentian penyidikan 

tersebut. 

3. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 06/Pra.Per/2011/PN.Ska 

a. Mengenai dalil termohon, permohonan praperadilan yang diajukan 

oleh pemohon, sebelumnya pernah diajukan dan telah diputus dengan 

putusan Nomor: 05/Pid.Pra/2011.Ska. tanggal 10 Juni 2011 dan 

menurut Termohon Putusan Nomor: 05/Pid.Pra/2011/PN. Ska. 
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Tanggal 10 Juni 2011 tersebut adalah bersifat positif sehingga melekat 

ne bis inidem, jika dilihat dari alasan komulatif jika terjadi nebis in 

idem, Hakim berpendapat alasan tersebut di atas adalah alasan yang 

tidak berdasar menurut hukum, karena putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta nomor: 05/Pid.Pra/2011/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2011 

adalah putusan yang bersifat negative, karena putusan tersebut tidak 

mempertimbangkan pokok perkara, sehingga salah satu amarnya 

adalah “menyatakan permohonan pemohon dalam prepradian ini tidak 

dapat diterima, dan dalam putusan yang bersifat negative tersebut baik 

melekat ne bis in idem, sehingga putaran  Nomor: 05/Pid.Pra/2011/PN 

Ska. Tanggal 10 Juni 2011 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan ada tidaknya suatu ne bis in idem dalam permohonan 

praperadilan yang diajukan oleh pemohon, bahwa oleh karena pihak-

pihak yang berperkara adalah tidak sama, maka dalil eksepsi termohon 

yang menyatakan permohonan praperadilan adalah ne bis in idem 

adalah tidak berlasan menurut hukum. 

b. Mengenai Permohonan Praperadilan cacat formal karena termohon 

adalah selaku jaksa penuntut umum, sehingga termohon tidak 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, 

Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut setelah 

Hakim mempelajari Permohonan yag diajukan Pemohon dan 

mengkaitkanya dengan jawaban Termohon berikut alat bukti surat 

yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok 
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dalam perkara permohonan praperadilan ini adalah tindakan termohon 

yang telah menerima pelimpahan berkas perkara atas nama 

Muhammad Fajri, S.Ag. dkk yang kesemuannya berjumlah 19 

tersangka namun terhadap berkas perkara tersebut termohon 

menyatakan bukan merupakan tindak pidana dan termohon juga tidak 

menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP-3). dari 

alat bukti T-2 dan alat bukti T-3 dapat disimpulkan bahwa kapasitas 

termohon adalah bukan sebagai penyidik, sehingga termohon tidak 

mempunyai kewenangan untuk  meneritkan surat pemberitahuan 

penghentian penyidikan, menurut Hakim Praperadilan, seharusnya 

yang di mohonkan oleh pemohon adalah agar Termohon mengeluarkan 

surat ketetapan penghentian Penuntutan (SKP-2) sebagaimana 

dimaksud dalam 109 ayat (2) perkara atas nama Muhammad Fajri, 

S.AG. dkk, yang kesemuannya berjumlah 19 tersangka dinyatakan 

bukan merupakan tindak pidana oleh Termohon dalam tingkat pra 

penuntutan, bukan dalam tingkat penyidikan. oleh karena termohon 

tidak berkapasitas sebagai penyidik, sehingga termohon tdak 

mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat pemberitahuan 

penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat 

(2) undang-undang nomor 8 tahun 1981. 

4. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 01/Pra.Per /1998/PN.Ska 

a. Mengenai jangka waktu pengembalian atau pelimpahan berkas 

Penyidikan, bahwa memang benar berdasarkan ketentuan Pasal 138 (2) 
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KUHAP dalam waktu 14 hari sejak diterimanya berkas itu dari 

Penuntut Umum, maka Penyidik haruslah melimpahkan kembali 

berkas itu kepada Penuntut Umum. Tapi batas waktu 14 hari itu jika 

dilampaui oleh Penyidik tidak memberikan sanksi apa-apa. Berbeda 

dengaan ketentuan Pasal 110 (2) KUHAP yang menyatakan, bahwa 

jika Penuntut Umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan ternyata 

masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas 

perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. 

Perkataan “Segera” pada Pasal 110 (2) KUHAP tersebut dibatasi 

selama 14 hari dan jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak 

mengembalikan hasil penyidikan, maka penyidikan telah dianggap 

selesai (Vide Pasal 110 ayat 4 KUHAP). Dalam hal ini Hakim tidak 

sependapat dengan kuasa hukum Pemohon yang berpendapat, bahwa 

karena Polresta/Penyidk belum mengembalikan berkas itu kepada 

Penuntut Umum sekalipun melebihi batas waktu 14 hari seperti 

diperintahkan oleh Pasal 138 (2) KUHAP, Polresta/Penyidik harus 

dianggap telah menghentikan penyidikan. bahwa berdasarkan 

pertimbangan tersebut diatas,nHakim Pengadilan berpendapat, bahwa 

tidaklah terbukti Polresta Kodya Surakarta/Penyidik menghentikan 

penyidikan dalam kasus pencurian yang terjadi tanggal 18 September 

1992 yang baru dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 14 April 1994 

dengan tersangka MANSYUR MASHURI Cs.  
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B. Dasar Pertimbangan Dalam Hal Terjadinya Penghentian Penyidikan  

Yang Dilakukan Oleh Penyidik 

Dasar pertimbangan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan 

diatur dalam pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti , atau peristiwa 

tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan 

menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti 

atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.  

 

C. Perlu Tidaknya Revisi Ketentuan KUHAP Mengenai Praperadilan 

Perlu atau tidaknya revisi terhadap ketentuan KUHAP harus diawali 

dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam RUU KUHAP yang dimana 

terdapat ketentuan mengenai hakim komisaris yang dituangkan dalam draf 

ketiga Pasal 72-78. Tugas hakim komisaris seperti yang tercantum dalam draf 

revisi KUHAP antara lain berwenang memutuskan atau menetapkan sah 

tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, 

penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas. Selain 

itu, hakim komisaris juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu 

penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan 

terhadap seseorang tanpa didampingi penasehat hukum. Hal yang menarik dari 

lembaga hakim komisaris dalam draf revisi KUHAP adalah seorang hakim 
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komisaris diberi hak mengambil prakarsa untuk menilai sebuah upaya paksa 

dengan catatan, prakarsa boleh diambil jika hakim sudah menerima tembusan 

surat penangkapan, penahanan, penyitaan, atau SP3 yang tidak berdasarkan 

asas oportunitas.3 

Akan tetapi, hakim komisaris memiliki kelemahan bila dibandingkan 

dengan Praperadilan yaitu : hakim komisaris lebih bersifat adminisratif, 

tertutup, dan tergantung pada hakim komisaris yang bersangkutan.Di dalam 

hakim komisaris, tidak ada partisipasi dan kontrol terbuka dari publik. 

Berbeda dengan hakim komisaris yang terdapat dalam draf revisi KUHAP, 

praperadilan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 1 butir 10 dipertegas 

lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP tidak sebesar yang 

dimiliki oleh hakim komisaris, karena kewenangan hanya sebatas pada sah 

atau tidaknya penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan 

penuntutan, kerugian dan rehabilitasi yang berkaitan dengan adanya upaya 

paksa, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, tindakan lain yang 

tidak berdasarkan undang-undang dan ini merupakan kelemahan dari lembaga 

praperadilan yang ada saat ini. 

 

 

 

 

                                                             
3 Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 27 Juli 
2012, Pukul 10:30 WIB 
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D. Perlindungan Hak-Hak Bagi Korban Atau Tersangka Jika Terjadi 

Kecurangan Yang Dilakukan Pihak Penyidik Dalam Hal Penyidikan 

1. Perlindungan Bagi Tersangka 

a. Mendapatkan Bantuan Hukum 

Selama proses penyidikan berlangsung untuk tersangka yang tidak 

mampu dalam segi ekonomi dapat menunjuk Penasehat Hukum dari 

sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang 

memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Tersangka 

diberi hak untuk menunjuk Penasehat Hukum bertujuan untuk 

memberikan perlindungan baginya selama proses penyidikan 

berlangsung sampai dengan proses peradilan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum. 

b. Dapat Mengajukan Upaya Hukum 

Tersangka diberi hak untuk mengajukan upaya hukum jika terjadi 

suatu pelanggaran selama proses penyidikan berlangsung, dengan 

mengajukan Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 

79 KUHAP, bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka selama 

proses penyidikan berlangsung.4 

 

 

                                                             
4 Edy Suranta, Penyidik Kapolresta Surakarta, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2012, Pukul 10:00 
WIB 
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2. Perlindungan Bagi Korban 

a. Mendapatkan Bantuan Hukum 

Selama proses penyidikan terjadi untuk korban yang tidak mampu 

dalam segi ekonomi dapat menunjuk seorang Penasehat Hukum dari 

sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang 

memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Segala 

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 

aman korban selama proses peradilan berlangsung.5 

b. Mendapatkan Perlindungan Dari Pihak Kepolisian  

Selama proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian terhadap korban, korban akan mendapatkan perlindungan 

oleh pihak kepolisian, bentuk perlindungan bagi korban adalah berupa 

memperoleh pengamanan secara langsung oleh pihak polisi baik 

pengamanan diwilayah tempat tinggal korban maupun pengamanan 

selama korban beraktifitas, korban selain mendapatkan pengamanan 

tersebut juga mendapatkan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya 

selama memperoleh perlindungan dari pihak kepolisian selama proses 

pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang bertujuan 

untuk melindungi korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan selama proses pemeriksaan berlangsung. 

                                                             
5 Edy Suranta, Penyidik Kapolresta Surakarta, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2012, Pukul 10:00 
WIB 
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c. Dapat Mengajukan Upaya Hukum 

Selama proses pemeriksaan berjalan, jika terjadi kecurangan yang 

dilakukan pihak kepolisian atau tersangka. Korban dapat mengajukan 

upaya hukum melalui lembaga Praperadilan dengan mengajukan 

permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP, 

demi terciptanya suatu keadilan. 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Dalam hal Hakim praperadilan memutus permohonan praperadilan selalu 

berpedoman dengan peraturan, keterangan saksi, alat bukti, dan fakta-fakta yang 

ada dalam suatu permohonan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 

KUHAP, selain dari hal-hal tersebut Hakim praperadilan juga mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam memutus permohonan praperadilan 

yang telah diajukan kepadanya dengan pertimbangan sendiri sesuai dengan 

pikiran atau inisiatif Hakim sendiri. 

Dasar dalam Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik adalah 

Pasal 109 Ayat (2) yaitu karena Tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa 

pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. 

Perlu dilakukan revisi atas ketentuan praperadilan dalam KUHAP, 

khususnya mengenai wewenang praperadilan dan pada ketentuan Pasal 82 ayat 1 

huruf d yang ada harus diperbaiki agar tidak merugikan pihak-pihak yang 

mengajukan praperadilan akan tetapi, tidak perlu dibentuk hakim komisaris untuk 

menutupi kelemahan praperadilan dan tidak perlu dilakukkan pencabutan terhadap 

ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d untuk menghindari gugurnya permohonan 

praperadilan. 

Perlindungan bagi Korban/Tersangka dalam proses Penyidikan, dalam hal 

ini dapat disimpulkan selama proses penyidikan berlangsung baik korban atau 

tersangka diberikan suatu hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik 
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dengan mengajukan kuasa hukum untuk mewakili dirinya selama proses hukum 

berlangsung, mengajukan permohonan praperadilan, mendapatkan perlindungan 

hukum dari pihak kepolisian, ataupun meminta bantuan badan-badan 

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka/korban 

selama berlangsungnya proses pemeriksaan penyidikan suatu perkara pidana. 

Saran 

Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang menangani agar menggali 

kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas pada 

pengujian secara formil belaka. 

Pemohon praperadilan dalam mengajukan permohonan hendaknya benar-

benar memperhatikan alasan dan alat bukti yang diajukan. 

Perlunya evaluasi dari Pasal-Pasal dalam KUHAP yang membahas posisi 

permohonan praperadilan. 
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