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MOTTO 

 

“Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar 

dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar.”  

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

Man Jadda Wa Jadda” 

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ar Ra’d 13:11) 

 

“Berlindunglah kamu kepada Allah dari beratnya bala, menimpanya 

kesukaran,keburukan takdir dan cemoohan musuh “ 

(HR. Bukhari – Muslim) 

 

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, 

turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur 

kepada yang menciptakan kita Allah SWT. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum 

dalam penghentian kasus dan untuk mengetahui pelaksanaan praperadilan yang 

diajukan pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh jaksa penuntut umum. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum dalam 

penghentian penyidikan tindak pidana korupsi perkara praperadilan merupakan 

tindakan penghentian penyidikan, dilihat dari proses penyidikan yang mangkrak 

atau terhenti bertahun-tahun. Pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh piihak 

ketiga tentang penghentian penyidikan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak 

pidana korupsi tersebut berjalan dengan lancar dan telah memenuhi prinsip-

prinsip yang adil dan tidak memihak. Hambatan yang dialami oleh pihak ketiga 

yakni pengajuan permohonan yang harus disposisi oleh ketua pengadilan negeri, 

pihak ketiga tidak diketahui aparat penegak hukum, dan jaksa pentuntut umum 

yang bersifat pasif. 

  

Kata Kunci : pelaksanaan praperadilan, penghentian penyidikan, 

pemberantasan korupsi 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the concideration of the public prosecutor in the 

termination of the casw and to invetigation the implementation of the proposed 

pretrial third parties about the termination of the investigation by the public 

prosecutor. The results showed that consederation of the public prosecutor in the 

termination of the investigation of corruption case pretrial an act of termination of 

the investigation, the views from the investigation process stalled or stopped many 

years. Implementation of the proposed pretrial third parties about the termination 

of the investigation by the public prosecutor in the corruption that runs smoothly 

and in compliance with the prinsiples of fair trial and impartial. Barriers 

experienced by a third party that the submission should disposition by the 

chairman of the court, interested third parties unknown to the law enforcement 

apparatus and the prosecution passive. 

 

Keywords: implementation the pretrial, termination of investigation, combating 

corruption 
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