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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakan Masalah 

“Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat 

dalam Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat 

(3). Dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung 

konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, 

artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan berpijak setiap 

perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum. 

Terwujudnya supremasi hukum sangat dipengaruhi konsisten dan tidaknya 

dalam penegakan hukum terhadap nilai – nilai, moral, hukum dan kesadaran 

hukum bagi masyarakat maupun penegak hukum termasuk pemimpin 

negara”.
1
 

 “Dalam memposisikan supremasi hukum secara tegak dengan disokong 

para penegak hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang 

berperikemanusiaan, maka sudah sewajarnya semua elemen dinegara ini 

berusaha memperjuangkan terutama dalam peningkatan pelayanan hukum 

termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya berpendidikan 

tinggi tetapi juga dibarengi kepbribadian yang berkualitas. Hal ini penting 
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karena aparat penegak hukum (law enforcement agency) merupakan ujung 

tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut”.
2
 

 Dengan berpedoman sebagai negara hukum, Negara Indonesia telah 

memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan 

hukum yang dikenal dengan KUHAP. “Setelah Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (disingkat KUHAP) diudangkan pada tanggal 31 Desember 

1981 sebagai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 

undang hukum Acara Pidana (KUHAP), maka telah melahirkan suatu lembaga 

baru yaitu praperadilan, yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam 

hukum acara (IR atau HIR). Namun lembaga praperadilan ini dapat 

dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (rechter 

commissaris) di negeri Belanda dan juge d’ Instruction di Perancis, namun 

tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropah 

itu, yaitu lebih luas daripada praperadilan di Indonesia”.
3
 

Sebagaimana menurut Oemar Seno Adji, (dalam Andi Sofyan, 2015), 

bahwa “lembaga rechter commissaris, hakim yang memimpin pemeriksaan 

pendahuluan muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropah 

tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk 

menangani upaya paksa atau dwang middelen yaitu, penahanan, penyitaan, 

penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Pada prinsipnya 

tujuan utama pelembagaan praperadilan  dalam KUHAP, adalah untuk 

melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa 
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yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama 

dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu 

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang 

yang berlaku”.
4
   

 Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai 

dengan Pasal 88 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji 

apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut 

umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah 

dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada 

dasarnya tuntutan praperadilan menyakut sah tidaknya tindakan penyidik atau 

penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Jika 

mengikuti penegakan hukum yang berkembang dalam hal kasus tindak pidana 

korupsi, unsur utama dalam perbuatan tindak pidana korupsi adalah kerugian 

keuangan negara atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian keuangan 

negara untuk dianalisa kedalam bukti permulaan patut diduga. Sehingga 

dengan adanya penyelidikan mengenai kerugian negara tersebut maka  aparat 

penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat melakukan upaya paksa yaitu 

serangkaian tindakan penyidik dalam proses peradilan berdasarkan undang-

undang, bahkan dalam upaya paksa tersebut kemungkinan besar terjadi 

kekeliruan dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka.   

 Pada tahun 2012 terdapat permohonan pengujian terhadap penetapan 

tersangka yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah atas dugaan tindak 
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pidana korupsi  oleh Kejaksaan Agung yang diuji di Praperadilan PN Jakarta 

Selatan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, hakim 

menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan dalam petimbangan hukum, 

“seluruh surat bukti yang dimajukan termohon, terbukti termohon tidak dapat 

membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan 

dasar menetapkan pemohon sebagai tersangka dan kemudian menahannya, 

sebab tentang kerugian negara yang merupakan elemen pokok dalam perkara 

korupsi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 

25 Juli 2006 bahwa kerugian unsur negara harus dibuktikan dan harus nyata 

dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli dan yang berhak 

menghitung kerugian negara adalah badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.
5
  

 Jika dicermati pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang sah 

tidaknya penetapan status tersangka dan permohonan penghentian penyidikan 

atas diri pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah, bukanlah perkara yang dapat 

diajukan dalam praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 

jo. Pasal 77 KUHAP. Namun, terjadi perluasan praperadilan yaitu pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai pengajuan 

penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.  

 Dalam beberapa tahun terakhir pengajuan permohonan prapreradilan 

yang serupa dengan kasus praperadilan Bachtiar Abdul Fatah yang dapat 

dikatakan merupakan putusan yang dibuat diluar kewenangan hakim dalam 

sidang praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 
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77 KUHAP juga pernah terjadi antara lain, Putusan Nomor 

04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. dengan pemohon yaitu Komisaris Jenderal 

Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., Msi. dengan hakim tunggal yang amar 

putusannya, “Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-

03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai 

Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas 

hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan 

mengikat” dan Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dengan pemohon 

yaitu Setya Novanto dalam kasus tindak pidana korupsi yang dipimpin hakim 

tunggal Cepi Iskandar S.H yang amar putusannya, “menyatakan penetapan 

Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh 

Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, 

dinyatakan tidak sah”.
6
 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin 

mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan 

skripsi yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: TINJAUAN 

YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK 

PRAPERADILAN.  
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B. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan 

yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam 

dan terarah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan 

ini yaitu sebagai berikut :   

1. Apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU-XII-2014 yang 

menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan? 

2. Apakah akibat hukum yang timbul atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 

21 PUU-XII-2014? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan apakah penetapan tersangka termasuk sebagai objek 

praperadilan dalm UU Nomor 8 Tahun 1981 

2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penetapan tersangka 

sebagai objek praperadilan dalam peradilan di Indonesia berkaitan dengan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014. 

 Untuk menjelaskan tentang penetapan tersangka sebagai objek 

praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum 

di Indonesia. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat tentang penetapan tersangka sebgai objek praperadilan dalam 

sistem hukum pidana di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok 

masalah yang  dibahas dalam penelitian ini.  

b. Untuk memberikan masukan yang dapat digunakan almamater dalam 

mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada. 

c. Untuk memberikan gambaran yang jelas berkaiatan tentang penetapan 

tersangka sebagai objek praperadilan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan 

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :  

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan 

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka 

2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan  

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan 

ke pengadilan”.
7
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UU No. 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang objek praperadilan 

membatasi secara limitatif terhadap objek praperadilan sebagaimana dalam 

UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77. Hukum adalah aturan 

yang tertulis yang dilegalisasikan oleh lembaga yang berwenang serta salah 

satu karakteristik hukum adalah mengikuti perkembangan dan kebutuhan 

hidup masyarakat. Pada hakekatnya praperadilan ini ditujukan sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur – 

prosedur penanganan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan dalam 

system peradilan pidana atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan 

aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP.  

Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981, “tersangka adalah seorang yang 

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada prinsipnya seseorang dapat 

kategorikan ataupun ditetapkan sebagai tersangaka adalah berdasarkan bukti 

permulaan. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan 

seseorang sebagai tersangka maka setiap bukti permulaan harus disinkronkan 

antara satu dengan yang lainnya termasuk juga terhadap calon tersangka. 

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan 

perampasan hak asasi manusia, maka untuk melindungi seseorang dari 

kesewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika 

seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya terdapat 

kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain praperadilan untuk menguji dan 

memeriksa dalam proses tersebut.  
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 Praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 hanya mengatur secara 

limitaif objek yang dapat diuji dalam praperadilan, serta mengatur seseorang 

yang dapat mengajukan tentang pemeriksaan praperadilan yaitu tersangka, 

keluarga atau kuasanya dengan merujuk asas “ius curia novit/curia novit jus”. 

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
8
  

 Maka hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga, “pengadilan 

tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
9
 Hakim sebagai organ 

pengadilan maka yang pertama, “dianggap memahami hukum, kedua oleh 

karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang 

memohon keadilan kepadanya, ketiga apabila hakim dalam memberi 

pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim 

wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum 

sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara”.
10

 

 Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(disingkat KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena 

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
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sebagai pelaku tindak pidana”.
11

 P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa “bukti 

permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan 

sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan 

menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang 

disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan 

penangkapan”.
12

 Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang bukti 

permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah 

“minimal dua  alat butki yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Thaun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana”.
13

 

 

E. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian tentang 

penetapan terangka sebagai objek praperadilan. Metode penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 “Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis 

penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.
14

 Penulis 
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menggunakan penelitian hukum normatif karena penulis menganalisis 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun dalam 

penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan 

adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU 

Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan 

putusan hakim yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.  

2. Metode Pendekatan 

“Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan 

utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang”.
15

 “Pendekatan 

yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah 

dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut 

asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, 

pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis 

pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah 

hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti”.
16

 Mengingat bahwa 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu tinjauan yuridis 

penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam sistem hukum 

pidana di Indonesia. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam “penelitian yuridis normatif ini 

adalah data sekunder, yakni data yang konkret yang mencakup bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.
17

 

1) Bahan hukum primer yang digunakan 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu :  

a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  

b) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

c) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

d) Peraturan MA Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan 

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan 

e) Putusan-putusan hakim.  

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: 

Bahan-bahan yang termasuk bahan hukum sekunder yang berisi 

tentang informasi tentang bahan-bahan yang termasuk bahan 

hukum sekunder yang berisi tentang informasi tentang bahan 

hukum primer dalam penelitian ini dapat diperloh dari buku-buku, 

jurnal hukum, karya tulis ilmiah.  

3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:  

Bahan pendukung yang memberi penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain bahan-

bahan dari internet. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini menempuh metode pengumpulan “data secara 

studi kepustakaan, yakni kajian terhadap bahan sekunder yang berkaitan 

obyek penelitian”.
18

 Dengan kata lain, peneliti mengkaji bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan 

dengan tinjauan hukum yuridis tentang penetapan tersangka sebagai objek 

praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

5. Metode Analisis Data  

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulakan 

dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan 

cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah 

diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilakan data diskriptif yaitu 

apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.
19

 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku refrensi, serta data 

yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan 

terhadap pelaku yang berusia lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif 

yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan 

dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara 
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wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat 

gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. 

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan 

hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam 

teknik analisis bahan hukum adalah content analysis. Dalam analisis bahan 

hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah 

“teks”.Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif 

dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk 

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.
20

 

   Peneliti menerapkan metode analisis tersebut untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk memahami makna, 

signifikansi dan relevansinya dalam penerapannya terhadap permasalahan 

yang ada. 

 

F. Sistematika Skripsi 

 Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  

                                                             
20

 Burhan Bungin, 2007, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah 

Ragam Varian Kontemporer”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 203. 
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 Bab I yaitu Pendahuluan, berisi mengenai, Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

 Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang berisikan Tinjauan Umum tentang 

Bukti Permulaan Cukup, Tersangka, Objek Praperadilan, Wewenang 

Praperadilan, Yang Berhak Mengajukan Praperadilan, Praperadilan pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Upaya Hukum 

Putusan Praperadilan. 

 Bab III yaitu hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

meneliti dan membahas pertimbangan hakim atas Putusan Mahmakah 

Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambah penetapan tersangka 

sebagai objek praperadilan dan akibat hukum yang timbul dari Putusan 

Mahmakah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. 

 BAB IV adalah penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 


