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KATA PENGANTAR 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

Assalamu’laikum Wr. Wb. 

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

karena atas beberapa nikmat yang tak terhingga dan utamanya petunjuk dan pertolongan-Nya  

sehingga dapat menyelesaikan  penulisan sebuah buku dengan judul  “SISTEM PERADILAN 

PIDANA INDONESIA DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA 

NEGARA”. 

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem 

pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang 

secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentrasformasikan 

masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu 

melakukan resosialisasi  kepada  pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan 

(jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya 

keterpaduan dalam pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem (integrated 

criminal justice system). 

Muladi menegaskan,bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi 

atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 

1. Sinkronisasi structural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan 

antar lembaga penegak hukum. 

2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan 

horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

 



3. Sinkronisasi cultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari 

jalannya sistem peradilan pidana.  (Muladi, 1995 :1-2) 

Dewasa ini pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia belum mencerminkan 

adanya pelaksanaan yang didasarkan pada sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana tersebut 

di atas.  Hal tersebut terlihat dari belum  adanya sinkronisasi di antara sub-subsistem, baik 

sinkronisasi structural, substansial, maupun cultural. Sebagai suatu misal :  terjadinya hubungan 

yang kurang harmonis atau terkoordinasi di antara lembaga penegak hukum, masih adanya 

inkonsistensi atau tidak adanya sinkronisasi di antara peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tugas dan wewenang lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum 

pidana, dan masih belum adanya persepsi yang sama terhadap tujuan dari pelaksanaaan sistem 

peradilan pidana di antara lembaga penegak hukum sebagai komponen atau subsistem dari 

sistem peradilan pidana, dan sebaginya.  

Dalam buku ini penulis bagi ke dalam empat  bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan 

yang membahas tentang pengertian sistem peradilan pidana, sejarah sistem peradilan pidana, 

fungsi, manfaat dan tujuan sistem peradilan pidana.  Bab II tentang model-model dan bentuk-

bentuk  sistem peradilan pidana. Bab III tentang sistem peradilan pidana terpadu, di dalamnya 

membahas tentang mengenal sistem peradilan pidana terpadu dan KUHAP dalam perspektif 

sistem peradilan pidana terpadu. Bab IV tentang sistem peradilan pidana Indonesia, yang 

menguraikan tentang asas-asas dan dasar  hukum sistem peradilan pidana, rambu-rambu sistem 

peradilan pidana Indonesia, subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia, dan proses 

peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Dan bab terakhir Bab V membahas 

tentang sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara dengan menguraikan perbandingan 

sistem peradilan pidana antara penganut sistem hukum civil law (eropa kontinental) dengan 

sistem hukum common law (anglosaxon) dan  sistem peradilan pidana di Belanda, Amerika, 

Inggris, dan Jepang. 

Dengan terbitnya buku ini sedikit banyak diharapkan dapat menjadi pegangan bagi 

mahasiswa fakultas hukum,   khususnya yang menekuni studi di bidang hukum pidana guna 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem peradilan pidana. Dan juga bermanfaat 



bagi lembaga pembuat kebijakan (perundang-undangan) serta para aparat penegak hukum 

sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum betul-betul didasarkan pada tercapainya tujuan 

dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (social 

welfare). 

Dalam menulis buku ini penulis sepenuhnya sangat menyadari bahwa tanpa adanya 

dorongan, bantuan, masukan dari para pihak maka akan tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu 

sudah sepatutnya penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Pimpinan Fakultas Hukum Unissula Semarang, 

para dosen senior di Fakultas Hukum Unissula, dan teman-teman sejawat yang lain yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, serta para penulis yang bukunya penulis  jadikan referensi 

dalam penulisan buku ini. 

Meskipun penulis sudah dengan maksimal berupaya dalam menulis buku ini, namun 

penulis sepenuhnya menyadari karena segala keterbatasan yang ada sehingga buku ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tulus dan senang hati penulis akan menerima segala 

masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk lebih baiknya penulisan buku ini di masa 

mendatang. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.        

Semarang,       Oktober  2012 

        Penulis, 

         

 

R. Sugiharto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 

Sistem peradilan pidana berasal dari kata,  “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem  dapat 

diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk 

mencapai keadilan bagi masyarakat. 

Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) 

bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan 

suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan 

perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan 

melakukan tindak pidana. 

Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai 

physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai 

suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan 

yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan. (Muladi,1995: 15) 

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan 

normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam 

menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.  

Sementara itu Geoffrey Hazard Jr. juga mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam 

sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan 

sosial (Romli Atmasasmita, 1996: 17-18 ). 

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan ) sebagai institusi pelaksana peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata mata. 

Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi 

manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun 

yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. 

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut 

bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum 

tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. 

 Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak 

sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan 

Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu 

kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang 

menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka 

pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang). 

(Muladi,1995: vii) 

 Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open 

system, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-

bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu 

mengalami interface (interaksi, iterkoreksi dan interdepedensi) dengan lingkungannya dalam 

peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-

subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system). 

(Muladi,1995: vii)  

Berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana sebagai berikut : 

1. Indriyanto Seno Adji 

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari 

Criminal Justice System, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika 
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Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (law enforcement). Dengan kata lain sistem 

peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari Criminal 

Justice System. 

2. Mardjono Reksodipoetro 

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 

dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang 

menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke 

sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana. (Mardjono 

Reksodiputro,1994:84) 

3. Muladi 

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan 

hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan 

tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang 

terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan 

membawa bencana berupa ketidakadilan.  (Romli Atmsasmita,1996: 16)  

4. Dalam Black Law Dictionary, Criminal Justice System diartikan sebagai ”the network of 

court and tribunals which deal with criminal law and it’s enforcement”. Pengertian ini 

lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga 

peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, 

tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, 

melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan 

membangun suatu jaringan. 

5. Remington dan Ohlin, Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian 

pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan 

pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-
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undangan, praktik adminisrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu 

sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional 

dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. 

(http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-

pidana/#ixzz1PHi0KDiW) 

6. Menurut Romli Atmasasmita  

            Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam 

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.  

            Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang 

mengemukakan sebagai berikut:  

            Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap 

mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem 

merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan 

sikap atau tingkah laku sosial.  

            ( Romli Atmasasmita, 1996: 16) 

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik 

dan berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari keberadaannnya 

untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat unwelfare (berupa perampasan kemerdekaan, 

stigmatisasi, perampasan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa manusia) dalam skala 

yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan 

penekanan tindak pidana). (Muladi,1995: 21) 

 Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum 

pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, 

baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu 

pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan 

dalam penegakkan hukum “in concreto”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana 

dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan 

pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. 

http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/#ixzz1PHi0KDiW
http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/#ixzz1PHi0KDiW
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Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langgkah hukum 

untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. 

Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga 

bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan 

kompetensi. 

 

B. Sejarah Sistem Peradilan Pidana 

 

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan 

para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan 

terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang 

didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan 

penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam 

hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat 

operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang 

optimal dalam upaya menekan kenaikan angkakriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. 

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan 

rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach ) dan 

gagasan mengenani sistem ini terdapat dalam laporan Pilot ProyekTahun 1958. Gagasan ini 

kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “Criminal 

Justice System”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President’s 

Crime Commision ( Romli Atmasasmita, 1996: 8). 

Diagram skematik “Criminal Justice System” telah disusun oleh The Commision’s Task 

force on Science and Technology di bawah pimpinan Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen, 

Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem 

terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan 

kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai 

pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan 
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lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-

masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain (Atmasasmita, 1996 : 9 ). 

 

C. Fungsi, Manfaat dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana 

1. Fungsi 

Fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 yakni : 

a. Fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan 

sosial dalam upaya mencegah terjadinya sesuatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan 

dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung 

upaya kejahatan. 

b. Fungsi represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan 

untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan 

menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana. 

(Rusli Muhammad,2008: 51) 

Selanjutnya Muladi menyatakan sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di 

satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan 

pada tingkat tertentu (crime containment system). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan 

skunder (secondary prevention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka 

yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, 

melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. (Muladi, 1995: 21-22) 

 

2. Manfaat  

Sistem Peradilan Pidana bila diterapkan secara konsisten, konsekwen dan terpadu 

antara sub sistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan 

Sistem Peradilan Pidana juga bermanfaat untuk : 
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a) Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu Polisi. Dengan 

data statistik kriminil tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun 

kebijakan kriminil secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan. 

b) Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan 

kejahatan. 

c) Kedua butir 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam 

kebijakan sosial. 

d) Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat. (H.R 

Abdussalam dan DPM Sitompul :4) 

 

 

3. Tujuan 

 

a. Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : 

pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ; kedua, menyelesaikan 

kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan 

yang bersalah dipidana ; dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan 

kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.  

(Mardjono Reksodiputro,1994 : 85) 

b. Robert D. Pursley, membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan 

tujuan penting lainnya, yaitu :  

1) tujuan utama, di antaranya untuk melindungi waraga masyarakat dan untuk memelihara 

ketertiban masyarakat. 

2) Tujuan penting lainnya adalah : 

a) Mencegah kejahatan; 

b) Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar oleh karena mencegah 

mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan (tidak efektif). 
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c) Meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan dalam mencegah 

dan menekan kejahatan; 

d) Menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan atau tidak; 

e) Menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan 

bersalah; 

f) Membina atau memperbaiki para pelanggar hukum. 

(Robert D. Pusley,1977:7) 

Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, dapatlah dikatakan tujuan dalam 

sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. 

Masing-masing subsistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap 

tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-

masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kenet J. Peak : 

”Each system component police, court and correction have vary degree of responsibility 

and discretion dealing with crime. However, there is a failure of each system component 

to engage ini any coordinated planning effort, hence relations among and between these 

components are often characterized by friction, conflict, and deficient communication. 

Role conflicts also serve to ensure that planning and communication are stified”.  

 

Artinya, masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung 

jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan. Perlu adanya 

koordinasi dan perencanaan, karena dalam hubungan dengan subsistem lain sering terjadi 

adanya konflik oleh karena itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan 

harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar subsistem.  

Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang 

berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing subsistem 

mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem 
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satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam 

menegakan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk 

menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk menjalankannya. Dengan 

kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang 

terjadi di dalam masyarakat. 

 Jadi pada hakekatnya dibentuknya sistem peradilan pidana mempunyai dua 

tujuan, yaitu tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya 

keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan 

hukum. Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa 

dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, 

sebenarnya tujuan dari sistem peradilan pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan 

telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat 

umumnya yang taat pada hukum.  

c. Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku 

tindak pidana. 

2) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan 

pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (Criminal Policy). 

3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat 

(social welfare) dalam konteks politik sosial (social policy). 
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BAB II 

MODEL-MODEL DAN BENTUK-BENTUK SISTEM PERADILAN PIDANA 

 

A. Model-Model Sistem Peradilan Pidana 

Pada dasarnya ada beberapa model yang berkembang baik di Negara Kontinental 

maupun di Negara Anglosaxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolute atau 

bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang 

bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses 

peradilan pidana. 

              Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di 

Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. 

Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di 

Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana ( two models of 

the criminal process ) yaitu Due Process Model dan Crime Control Model. (Sidik Sunaryo, 

2004: 256) 

Crime Control Model (C.C.M) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan 

kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memastikan ada tidaknya 

suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan sedangkan Due Process Model (D.P.M) lebih 

menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa. 

Pada Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan 

peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal ( criminal conduct ), dan 

ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum ( 

public order ) dan efisiensi. (Ansorie Sabuan dkk, 1990 : 6 ) 

Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam 

perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara 
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dan kepentingan individu (terdakwa ). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai “presumption 

of guilt” (praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. 

Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi 

manusia demi efisiensi. 

Adapun nilai- nilai yang mendasari Crime Control Model adalah: 

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsiterpenting dari 

suatu proses peradilan. 

2.  Perhatian utama harus ditujukan kepada kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum 

untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannyadan menjamin atau melindungi 

hak tersangka dalam proses peradilannya. 

3. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat ( 

speedy ) dan tuntas ( finality ) dan model yang dapat mendukung proses penegakan 

hukum tersebut adalah harus model administrative dan menyerupai model manajerial. 

4.  “Asas praduga bersalah“ atau “presumption of guild” akan menyebabkan 

             system ini akan dilaksanakan secara efisien. 

5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuantemuan fakta 

administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang 

tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (plead 

guilty). (Sidik Sunaryo: 269) 

Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka munculah model yang 

kedua yang disebut Due Process Model. Di dalam Due Process Model ini muncul nilai-nilai baru 

yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan 

pembatasan kekuasaan dalam penyelengaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat 

dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka 

mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas 

praduga tidak bersalah ( presumption of innocent ).  
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Dan nilai- nilai yang mendasari Due Proses Model adalah: 

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (human error) 

menyebabkan model ini menolak “informal fact finding process” sebagai cara untuk 

menetapkan secara definitive “factual guild” seseorang. Model ini hanya mengutamakan 

“formal adjudicative and adversary fact finding”. Hal ini berarti dalam setiap kasus 

tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yamg tidak memihak dan diperiksa sesudah 

tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya. 

2. Model ini menekankan pada pencegahan (preventive measures) dan menghapuskan 

sejauh mungkin administrasi pengadilan. 

3. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai coercive (menekan), 

restricting (membatasi) dan merendahkan martabat manusia. 

4.  Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan. 

5. Adanya gagasan persamaan di muka hukum. 

6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.(Sidik Sunaryo: 

269-270). 

Kedua model sistem peradilan di atas terdapat persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya dilandasi pada asumsi tentang: 

1. Penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus terlebih dahulu ditetapkan jauh 

sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau 

lebih dikenal dengan asas ex post facto law, artinya undang-undang tidak berlaku surut. 

2. Hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang 

tersangka pelaku kejahatan. 

3. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas 

peradilan yang jujur dan tidak memihak. 
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Sedangkan perbedaan sistem Due Process Model (D.P.M) dan Crime Control Model. 

Crime Control Model (C.C.M) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Perbedaan Model Crime Control Model dan Due Process Model  

Crime Control Model Versus Due Process Model 

5 Karakteristik Nilai (Value) 6 Karakteristik 

1. Represif 

2. Presumption of 

Guilt 

3. Informal Fact 

Finding 

4. Factual Guilt 

5. Efficiency 

 

Mekanisme 

(Mechanism) 

1. Preventif 

2. Presumption of Innocence 

3. Formal 

4. Adjudicative 

5. Legal Guilt 

6. Efficiency 

(Romli Atmasasmita,1996: 21) 

Kedua model yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada pemikiran 

mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal yang menempatkan 

pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat ( enemy of the society ), sedangkan tujuan utama 

dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat ( exile function of 

punishment ). Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada 

model peperangan ( Battle Model ) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak 

dapat dipertemukan kembali ( irreconciliable disharmony of interest ) sehingga jika terjadi 

kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai 

obyek di dalam sistem peradilan pidana. 

Sebagai reaksi terhadap kedua model yang diajukan oleh Packer di atas, kemudian 

Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai Family Model ( 

model kekeluargaan ). Menurut Family Model ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat 
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diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar 

kepentingan yang saling menguntungkan ( mutually supportive and state of love ).  

Dikatakan oleh Griffiths bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu 

dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Di dalam 

keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh 

menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk 

mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri ( capacity for self control 

). 

Nilai- nilai yang mendasari Family Model adalah: 

1. Menurut model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat 

tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harusdimarahi guna pengendalian 

control pribadinya tetapi tidak boleh ditolakatau diasingkan. (a defendant is not seen as 

an opponent but as an erringmember of the family, whom the parent might reprove but 

ought no toreject ) model ini dipelopori oleh John Griffith. 

2. Didasari oleh semangat cinta kasih. 

3. Mengacu kepada offender orinted. (Muladi, 1995:16) 

Salah satu negara yang disebut-sebut menganut Family Model ini adalah negeri 

Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, 

tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non-institusional. Bukti lain yang dikemukakan di 

sini adalah bahwa di negeri Belanda telah berkembang secara luas lembaga pelayanan sosial, 

yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga yang bersifat non finansial, 

berkembangnya pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina secara baik oleh pemerintah dan 

swasta, banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga sosial, masmedia yang 

mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana. 

Di samping ketiga model sistem peradilan pidana tersebut di atas, yakni Crime Control 

Model, Due Prosess Model, dan Family Model di daratan Eropa terutama negara-negara yang 

menganut Common Law System , sistem peradilan pidana mengenal dua model, yakni: “the  
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Adversary model” dan “the non-adversary model”.  

 

Adversary model dalam sistem peradilan pidana menganut prinsip sebagai berikut: 

1. prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu “sengketa” (dispute) antara kedua 

belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoritis) yang sama 

dimuka pengadilan. 

2.  tujuan utamanya (prosedur) adalah menyelesaikan sengke ta yang timbul disebabkan 

timbulnya  kejahatan. 

3.  penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleadings) dan adanya lembaga 

jaminan dan perundingan. 

4.  para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas; peranan penuntut 

umum ialah melakukan penuntutan; peranan tertuduh ialah menolak atau menyanggah 

tuduhan. 

Sedangkan “non-adversary model” menganut prinsip bahwa: 

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan 

atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (presumption of guilt); 

2. Tujuan utamanya adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut 

merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya; 

3. Penelitan terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan tertuduh) 

oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung panda atau tidak perlu 

memperoleh izin para pihak. 

4. Kedudukan masing-masing pihak-penuntut umum dan tertuduh-tidak lagi otonom dan 

sederajat; 

5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan guna kepentingan 

pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan obyek utama 

dalam pemeriksaan. 

(http://www.stih-malang.com/?prm=artikel&var=detail&id=20) 

http://www.stih-malang.com/?prm=artikel&var=detail&id=20
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Dalam pandangan Muladi, Crime Control Model, tidak cocok karena model ini 

berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses 

peradilan pidana; sedang Due Proses Model, tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat 

‘anti-authoritarian values’ demikian juga Family Model, kurang memadai karena terlalu 

‘offender oriented’ karena masih terdapat korban yang juga memerlukan perhatian serius.  

Model yang cocok untuk Indonesia ialah model yang mengacu pada ‘daad-dader 

strafrecht’ yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan, yakni model realistik yang 

memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yakni 

kepentingan negara, kepentingan umum, kepengtingan individu, kepentingan pelaku tindak 

pidana dan kepentingan korban kejahatan. (Muladi dalam Sidik Sunaryo,2005: 271-272) 

 

B. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana 

Selain sistem peradilan pidana dikenal beberapa model, dalam literatur juga dikenal dan 

berkembang dua bentuk sistem peradilan pidana, yaitu Sistem Inquisitor dan Sistem Aquisatoir. 

Kedua bentuk sistem ini sangat berbeda baik dari segi filosofisnya maupun dalam 

implementasinya. 

1. Sistem Inquisitor 

Adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia. Para petugas hukum dalam 

upaya mengungkap suatu kejahatan kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh 

kehati-hatian tanpa melibatkan banyak orang, semua dilakukan dengan sendiri dengan 

pencermatan dan pengawasan yang ketat. 

Sistem Inquisitor dengan kerahasiannya menghendaki suatu pemeriksaan dilakukan 

secara tertutup, tidak dapat dihadiri oleh siapapun kecuali petugas sendiri. Pemeriksaan 

dilakukan dalam suatu ruangan, di mana orang lain tidak diperbolehkan berada atau melewati di 

ruang itu. Sifat tertutup ini menyebabkan seseorang yang sedang diperiksa tidak dapat 
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menghadirkan orang lain orang lain untuk mendampinginya atau membelanya dalam 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya. Orang yang diperiksa adalah dipandanbagai obyek 

sehingga tidak memiliki hak apapun. 

Adapun tujuan pemerikssaan yang diharapkan dalam sistem inquisitor adalah 

diperolehnya pengakuan bahwa benar dia telah melakukan perbuatan yang diduga sebagai 

tindakan criminal. Untuk itu maka untuk mendapat pengakuan terkadang menggunakan 

kekuasaan yang cenderung melanggar hak-hak asasi seseorang. 

Bekerjanya sistem ini muncul di pihak yang diberi kewenangan, kapan dimulai dan 

berakhirnyatergantung pada aktor yang bekerja di dalamya. Untuk menentukan bahwa apakah 

seseorang akan dikenakan penangkapan, penahanan atau menyerahkan perkara untuk diadili 

tergantung pada aktor atau pejabat yang menangani, demikian pula aktor inilah yang menentukan 

apakah perkara itu akan dihentikan atau tidak diteruskan pemeriksaannya adalah tergantung 

padanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciri sistem inquisitor adalah : pemeriksaan 

berlangsung secara rahasia. Tujuan pemeriksaan adalah mendapatkan confession (pengakuan).  

Indonesia sekalipun menggunakan sistem inquisitor, namun dilakukan modifikasi 

sehingga menggunakan istilah inquisitor yang diperlunak. Maksud diperlunak adalah 

pemeriksaan tetap dilakukan secara tertutup namun dimungkinkan pemeriksaan itu seorang 

tersangka didampingi oleh seorang penasihat hukum, namun dalam pendampingan itu bersifat 

pasif tanpa memberikan pembelaan. Selain sistem ini diperlunak, berlakunya dibatasi pula yakni 

hanya  pada tingkat kepolisian sehingga pada tingkat berikutnya harus dilakukan dengan sistem 

aquisitoir. 

2. Sistem Aquisatoir 

Pada sistem ini menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga setiap 

orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. 

Keterbukaan pada sistem ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat disaksikan dan diikuti oleh 

siapa saja yang menghendakinya. Bahkan ada keharusan dalam suatu pemeriksan terhadap 

seorang karena dugaan sebagai pelaku kejahatan menghadirkan seorang penasihat hukum untuk 

mendampingi dan membela hak-haknya, jika penaihat hukumnya belum ada wajib bagi penasihat 
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hukum untuk tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Dan apabila penasihat hukum yang 

ditujuk belum datang pemeriksaan belum dapat dilakukan hingga kuasa hukumnya itu hadir 

dalam pemeriksaan. 

Sistem aquisatoir tidak memberikan kewenangan yang besar kepada pejabat melainkan 

ada pembatasan kewenangan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

Dalam sistem aqusatoir memberikan hak-hak yang luas kepada tersangka/terdakwa 

termasuk apakah akan menjawab atau tidak menjawab pertanyaan dari pejabat dan jika tidak 

member jawaban tidak ada paksaan apalagi dengan kekerasan. Tersangka/terdakwa memiliki 

pula hak untuk mengikuti setiap tahapan dalam proses peradilan, termasuk memiliki hak untuk 

membela diri dan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Pelaku 

kejahatan yang diperiksa bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek pemeriksaan yang 

memiliki hak-hak terutama membela diri. 

Cir-ciri ssitem aquisatoir: 

1) Pemeriksaan berlangsung terbuka sejak tahap penyidikan; 

2) Pembatasan terhadap kewenangan dalam penyidikan dan pemeriksaan; 

3) Hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap proses peradilan. 

(Rusli Muhammad, 2011: 47-51) 
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BAB III 

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU 

 

A. Mengenal Makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Didalam sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya 

dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak yang lainnya. 

Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) 

sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural.  Ketiga pilar ini harus tetap 

seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar – benar 

terpadu. Tidak akan ada artinya apabila salah satu bidang saja yang memang benar – benar 

berjalan dengan baik, akan tetapi 3 (tiga) bidang atau sub sistem yang tetap harus berjalan 

beriringan dan sinkron dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang di idam-idamkan oleh 

masyarakat sebagai objek hukum. Ketiga sub sistem yang benar – benar harus sinkron itu adalah 

antara lain : 

a. Sinkronisasi Dalam Bidang Subtansi 

Sinkronisasi dalam bidang Substansi adalah sinkronisasi yang harus berjalan dalam bidang 

Undang – undang. Pemerintah yang memang benar – benar pro rakyat atau mementingkan 

kepentingan dari rakyat tidak akan membuat sebuah peraturan atau perundang – undangan 

apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau tidak memiliki dampak yang cukup berarti 

ditengah tengah masyarakat. 

Di negara Indonesia sendiri terdapat suatu asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu 

Undang – undang yang mengatur setiap individu dari setiap warga negara Indonesia. Yang 

berarti apabila suatu Undang – Undang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah, otomatis seluruh 

warga Negara Indonesia harus mentaati dan melaksanakan Undang – undang tersebut karena 

sifatnya yang memang mengikat setiap warga negara Indonesia. Pembuatan Undang – undang 

yang memang harus sinkron dengan kebutuhan dari masyarakat memang saat ini belum benar – 

benar terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa peraturan atau perundang – undangan 
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yang memang diciptakan oleh pemerintah dikarenakan adanya suatu tindak pidana yang terjadi 

dan belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Contohnya 

adalah Undang – undang terorisme yang dibuat dan diatur dengan Undang – Undang sendiri 

karena dirasa bahwa aturan yang telah ada di dalam KUHP belum mengatur secara jelas dan juga 

belum memberikan efek dan dampak yang berarti terhadap pelaku. 

Selain harus sinkron dengan sub sistem yang berada didalam sinkronisisasi bidang substansi, sub 

sistem ini juga harus tetap sinkron dengan sub sistem yang lainnya, yaitu sub sistem sturktural. 

b. Sinkronisasi Dalam Bidang Struktural 

Bidang struktural sebagai sub sistem peradilan pidana ini memiliki sub-sub sistem berikutnya. 

Hal ini yang mengharuskan sistem ini harus benar- benar tersinkronsasi dengan sub sistem dalam 

sistem peradilan pidana dan sub sistem dalam bidang struktural itu sendiri juga. Sub sistem 

dalam bidang struktural ini adalah sub sistem yang menjadi pelaku atau penindak untuk 

menciptakan suatu keadilan. Dalam bidang struktural ini terdapat beberapa sub lagi yaitu, 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sub 

sistem dalam bidang struktural inilah yang menjadi alat dan pelaksana terhadap setiap 

pelanggaran atas peraturan dan tindakan yang menyalahi undang – undang yang berlaku. Oleh 

karena itu, antara Sinkronisasi dalam bidang Substansi dengan Sinkronisasi dalam bidang 

struktural harus benar – benar terjalin dengan baik. Sehingga apabila sebuah peraturan yang telah 

diciptakan oleh pemerintah harusnya bersinergi dengan apa yang harus dilakukan oleh para 

penegak hukum yang berada dalam sub sistem bidang struktural. 

Namun sering sekali yang terjadi didalam pelaksanaan dan penindakan terhadap pelaku 

kejahatan atau yang menyalahi aturan perundang – undangan dalam bidang struktural ini tidak 

mengacu terhadap undang-undang yang berlaku. Malah kadang apa yang dilaksanakan dengan 

apa yang diatur dalam undang-undang tidak sebagaimana mestinya. Bahkan juga kadang terjadi 

hal yang sebaliknya, yaitu tidak sinkronnya undang – undang yang berlaku dengan aparat 

penegak hukum yang ingin menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat. 

Salah satu contoh mengenai ketidak sinkronan antara peraturan atau undang – undang yang 

berlaku dengan apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum adalah tidak terlaksananya 

KUHAP secara benar di dalam aparat penegak hukum atau dalam bidang struktural. Hal ini 
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terlihat dari beberapa kejadian dimana pihak Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan atau 

penangkapan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan, selalu menggunakan unsur kekerasan 

dan bahkan tidak memenuhi standard atau tidak mengikuti proses sebagaimana mestinya yang 

diatur dalam KUHAP. Misalnya saja adanya penarikan uang pada saat melakukan penangkapan 

terhadap pelaku-pelaku kejahatan kecil-kecilan, yang hal ini digunakan agar pelaku tidak perlu 

ditangkap dan membebaskan pelaku pada saat itu pula. Bukannya keadilan yang tercapai, malah 

hal ini dapat menimbulkan semakin giatnya pelaku yang memberikan uang tersebut untuk 

melakukan suatu kejahatan, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa hanya dengan 

membayar beberapa rupiah maka pelaku kejahatan ini akan terbebas dari segala kejahatan yang 

telah dilakukannya. 

c. Sinkronisasi Dalam Bidang Kultural 

Salah satu sub sistem yang tidak bisa terpisahkan dan sangat penting adalah sub sistem dalam 

bidang kultural. Didalam sub sistem inilah dapat dilihat apakah setiap keadilan tersebut dapat 

tercapai atau tidak. Sinkronisasi dalam bidang kultural adalah sebuah sinkronisasi yang memang 

harus ber azas kan masyarakat. Karena sinkronisasi dalm bidang kultural ini adalah sinkronisasi 

mengenai kultur atau budaya yang ada didalam masyarakat. 

Dimana kita ketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. 

Masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan warna kulit. Selain itu didalam 

masyarakat sendiri sebagian besar memiliki aturan atau hukum adat masing – masing, yang 

memang hal ini juga diakui oleh Undang-undang mengenai berlakunya ditengah – tengah 

masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan meskipun undang-undang yang diciptakan 

sedemikian rupa dan begitu baiknya dan juga meskipun sedemikian rupa kuatnya dan adilnya 

penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak sinkron dengan budaya dan adat yang 

ada dalam masyarakat maka semuanya itu hanya akan sia-sia. Karena tidak akan ada undang-

undang yang menyalahi mengenai adat yang ada dalam masyarakat. 

Dalam prakteknya, hal ini juga belum tercapai sebagaimana yang seharusnya. Dapat kita lihat 

dalam pembuatan salah satu undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-

undang tentang Pornografi dan Pornoaksi. Jelas sekali dalam Undang – undang ini mengatur 

mengenai tata cara berpakaian dan bahkan dalam berinteraksi. Padahal kita tahu sendiri bahwa di 
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negara Indonesia kita yang tercinta ini terdapat berbagai macam suku yang memiliki pakaian 

adat yang memang agak terbuka dan bahkan sangat vulgar yaitu di daerah Papua. Apakah 

dengan adanya Undang – undang ini maka masyarakat Indonesia tidak akan pernah dan bahkan 

dilarang untuk menggunakan pakaian adat dari masing – masing daerahnya. Maka ada baiknya 

dilakukan survey dan telaah lebih lanjut mengenai pembuatan sebuah Undang-undang agar 

teripta sebuah sinkronisasi yang baik dalam sub sistem peradilan pidana. 

(Saud Pandiangan, http://penalstudyclub.wordpress.com/2009/05/29/sinkronisasi-sistem-

peradilan-pidana-terpadu/ ) 

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga 

keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, 

maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. 

Dan terhadap hal ini, Muladi menegaskan,bahwa makna integrated criminal justice system 

adalah sinkronisasi atau kesermpakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 

1. Sinkronisasi structural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan 

antar lembaga penegak hukum. 

2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan 

horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

3. Sinkronisasi cultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari 

jalannya sistem peradilan pidana.  (Muladi, 1995 :1-2) 

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan 

mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam satu sub sistem akan menimbulkan 

dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai 

akibat keasalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub 

sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem 
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menjadikan kebikjakan criminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-

komponen sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan criminal. 

Sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara terpadu sebenarnya merupakan 

proses pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dan proses kriminal. Dalam suatu sistem 

peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dalam menyampaikan kepada masyarakat 

bahwa tugas mereka adalah hanya menjaga ketertiban umum (public order maintenance). 

Sebagai suatu sistem agar dapat dilaksanakan secara terpadu ada beberapa pendekatan 

yang dapat dipakai, yaitu: 

1. Pendekatan normatif, dengan memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai 

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat 

aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum 

semata. 

2. Pendekatan administratif, dengan memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai 

suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja organisasi yang berlaku 

dalam organisasi tersebut. 

3. Pendekatan sosial, dengan memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara 

keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari 

keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. 

(Romli Atmasasmita,1996: 146). 

 

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai 

physical system dalam arti seperangkat elemen secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, 

maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang 

teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. (Muladi,1995: 15) 

Menurut Mardjono Reksodipoetro, dengan gambaran bekerjanya sistem peradilan pidana 

demikian, maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh instansi yang terlibat adalah satu 
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keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak 

dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi : 

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing 

instansi, sehubungan dengan tugas mereka; 

b. Kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi 

(sebagai subsistem); dan 

c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap 

instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan 

pidana. 

(Mardjono Reksodiputro,1994: 85) 

Sistem peradilan pidana dinyatakan sebagai terpadu apabila dalam bekerjanya bisa 

berfungsi : 

- Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, dan 

melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap 

masyarakat. 

- Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, 

dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi 

tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan 

orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. 

- Menjaga hukum dan ketertiban. Menghukum pelaku kejahatan sesuai  dengan 

falsafah pemidanaan yang dianut. 

- Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan. 

(Sidik Sunaryo, 2005: 257) 
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B.  KUHAP Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan 

istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai 

suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang 

meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 

pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.  

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati 

tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing 

lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara 

satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen 

fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.  

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan 

perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun 

kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut 

Muladi (1995:119),makna integrated criminal justice system ini adalah sinkronisasi atau 

keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam : 

1.Sinkronisasi struktural ( structural syncronization ); 

2.Sinkronisasi substansial ( substantial syncronization ); 

3.Sinkronisasi kultural ( cultural syncronization ). 

Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan 

antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan 

yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan 

sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-

pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem 

peradilan pidana. 
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Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah integrated 

criminal justice system memerlukan berbagai persyaratan untuk mewujudkannya. Mengacu pada 

unsur-unsur sistem, maka keterpaduan dalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi 

baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur. Dalam hukum acara pidana ( hukum 

pidana formil ) sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu 

melalui pengaturan mekanisme hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, 

penyidik dengan pengadilan, penuntut umum dengan pengadilan dan hubungan antara 

pengadilan/kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan. 

Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut : 

1.  Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

a. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan 

Penyidik POLRI ( Pasal 7 ayat 2 ); 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan 

memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan ( Pasal 107 ayat 1 ); 

b. PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI ( Pasal 

107 ayat 2 ); 

c. PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum 

melalui penyidik POLRI ( Pasal 107 ayat 3 ); 

d. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI 

dan Penuntut Umum ( Pasal 109 ayat 3 ). 

2.  Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penuntut Umum. 

a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ( Pasal 8, Pasal 14 huruf a, 

Pasal 110 ayat 1 ); 

b. Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik ( Pasal 

14 huruf c, Pasal 24 ayat 2 ); 
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c. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera 

mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya 

dengan melakukan pemeriksaan tambahan ( Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3 

); 

d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu 

kepada Penuntut Umum ( Pasal 109 ayat 1 ); 

e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut 

Umum ( Pasal 109 ayat 2 ), sebaliknya dalam hal Penuntut Umum menghentikan 

penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik ( Pasal 140 ayat 2 huruf c ); 

f. Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada 

penyidik ( Pasal 143 ayat 4 ), demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat 

dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik ( Pasal 

144 ayat 3 ); 

g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa Penuntut Umum ( demi hukum ), 

melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa dan 

barang bukti pada sidang pengadilan ( Pasal 205 ayat 2 ).Konsekuensi dari hal di atas, 

penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa ( Pasal 207 ayat 1 ) dan 

menyampaikan amar putusan kepada terpidana ( Pasal 214 ayat 3 ). 

3.  Hubungan Penyidik dan Hakim/Pengadilan. 

a. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan 

sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan penyidik; 

b. Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin 

penggeledahan rumah atau penyitaan dan /atau surat izin khusus pemeriksaan surat ( 

Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 ); 

c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan 

penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu 

dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2; 

d. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan 

kepada terpidana ( Pasal 214 ayat 3 ); 
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e. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa ( 

Pasal 214 ayat 7 ). 

4. Hubungan Antara Pengadilan dan Jaksa Di Satu Pihak dan Lembaga Pemasyarakatan di 

Lain Pihak. 

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 : 

Ayat (1) :   Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. 

Ayat (2):    Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-

undang. 

Ayat (3) :   Pelaksanan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera  

dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. 

Ayat (4) :   Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan   

keadilan.  

Berdasarkan pendekatan sistem, merujuk pendapat Lawrence Meir Friedman dimana 

sistem hukum terdiri atas unsur struktur (structure) atau kelembagaan, substansi (substance) 

hukum dan kultur ( legal culture) hukum, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

Mengenai substansi hukum, Friedman menyatakan bahwa , “the substance is composed of 

substantive rules and the rules about how institutions should be have” . Jadi yang dimaksud 

dengan substansi di sini adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia, sedangkan 

struktur (structural) yang dijelaskan sebagai “the structure of a system is its skeletal framework; 

it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep 

the process flowing witin bounds” yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, 

bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan,  dan aspek kultur 

hukum yang oleh Friedman diartikan sebagai system-their beliefes, values, ideas, and 
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expectations yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan 

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 

                Dilihat dari pendekatan sistem seperti dikatakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, 

untuk mengetahui sistem hukum itu perlu mendekati unsur-unsur struktural, kultural dan 

substantifnya. Masalah sistem peradilan pidana bisa dijelaskan dari sudut substansi, struktur 

maupun kultur tersebut. Aspek substansi hukum menyangkut sinkronisasi baik secara vertikal 

maupun horisontal berbagai produk hukum termasuk di dalamnya adalah norma-norma dan 

perilaku nyata aparat penegak hukum maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Segi 

struktur adalah sinkronisasi dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum, 

sedangkan segi kultur berkaitan dengan pandangan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang dihayati 

bersama oleh aparat penegak hukum. 

 Dengan demikian, meskipun secara fungsional KUHAP sudah mencerminkan adanya 

keterpaduan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana seperti tersebut di atas, namun apabila 

dilihat  dari sistem peradilan pidana sebagai sebuah sinkronisasi/keterpaduan dari sub-sub bidang 

utamanya sub bidang substansial dan struktural masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan 

tersebut misalnya :  

Pada masalah subsistem penyidikan yang diatur dalam KUHAP Tahun 1981,dimana 

unsur penyidik POLRI dan PPNS menjadi unsur utama di dalamnya. Dalam kenyataannya, 

produk hukum di luar KUHAP Tahun 1981 telah menetapkan pejabat penyidik selain POLRI 

dan PPNS yaitu perwira TNI AL berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No.5 Tahun 

1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE ), Pasal 31 Undang-undang Perikanan No. 9 tahun 

1990, Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Konservasi Hayati No. 5 tahun 1990, Pasal 99 ayat 1 

Undang-undang Pelayaran No.21 Tahun 1992. Dilihat dari kesatuan yang integral, bervariasinya 

mekanisme tata kerja di bidang penyidikan itu, kurang menggambarkan adanya lembaga 

penyidikan yang mandiri dan terpadu. 

            Berdasarkan pemahaman seperti tersebut di atas, khususnya dari aspek substansi hukum 

terlihat bahwa kenyataan adanya instansi penyidik di luar kepolisian menunjukan tidak  
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adanya sinkronisasi dengan desain yang ditata dalam KUHAP Tahun 1981 sebagai induk hukum 

acara pidana. Sedangkan dari sudut kelembagaan, hal tersebut kurang menggambarkan adanya 

sebuah struktur yang mandiri dan terpadu karena terdapat beragam institusi yang masing-masing 

memiliki struktur organisasi sendiri dan sudah pasti juga memiliki tujuan sendiri-sendiri karena 

faktor tekanan organisasi itu sendiri dan lain sebagainya.Dampak lebih jauh dari keadaan yang 

demikian itu adalah nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap dari mereka yang terlibat 

dalam proses itu akan mempengaruhi kinerja yang cenderung bersifat instansi centris, dan hal ini 

sangat tidak menguntungkan jika dilihat dari sudut usaha membangun kultur masyarakat untuk 

sadar hukum yang bisa berperan aktif dalam proses penegakan hukum pidana. 

                 Pada subsistem penuntutan, jika terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik dan 

penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, 

maka apakah penuntut umum di tingkat penuntutan ini diperbolehkan untuk merubah pasal-pasal 

tertentu yang dalam berkas pemeriksaan penyidikan yang telah ditetapkan oleh penyidik, hal ini 

tidak diatur dalam KUHAP Tahun 1981. Kelemahan lainnya adalah bahwa KUHAP Tahun 1981 

juga tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari 

penuntut umum kepada penyidik yang berakibat merugikan tersangka, dan tidak ada nilai 

kepastian hukumnya. Kedua hal tersebut berpotensi menjadi sebab tidak adanya keterpaduan 

antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan.  

Demikian juga dengan kedudukan Advokat dalam sistem peradilan pidana yang dibangun 

menurut KUHAP Tahun 1981 masih jauh dari yang diharapkan, karena menurut KUHAP posisi 

penasihat hukum/advokat tersebut di tingkat penyidikan pasif, sehingga kedudukan penasihat 

hukum/advokat yang telah dikukuhkan sebagai penegak hukum oleh Undang-undang Advokat 

No. 18 Tahun 2003 masih perlu mendapatkan penjabaran yang lebih memadai lagi.  

            Masalah lain adalah dari sudut struktur kelembagaan dimana lembaga kejaksaan menurut 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah 

lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan 

jelas kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang yudikatif. Di sini terdapat ambivalensi 

kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia,karena di satu sisi kekuasaan 

kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun di sisi lain kedudukan kejaksaan sebagai lembaga 
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eksekutif. 

              Kelemahan yang menyangkut subsistem pengadilan, bahwa di dalam KUHAP Tahun 

1981 tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara pidana harus diputuskan 

oleh hakim. Tidak terdapat kriteria dalam hal pengadilan menolak atau menerima izin 

penggeledahan rumah maupun penyitaan dari penyidik yang melakukan tindakan penggeledahan 

atau penyitaan terhadap delik tertangkap tangan. Disamping itu juga tidak terdapat pengaturan 

kriteria suatu perkara yang bisa dihentikan proses pemeriksaannya karena alasan tertentu. 
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BAB IV 

 

SISTEM PERADILAN  PIDANA INDONESIA 

 

 

A. Asas-Asas Dan Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

 

1. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya 

beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap 

yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan 

putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja dari lembaga 

penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada  peraturan perundangan hukum acara 

pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP. 

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat 

dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality before the 

law); 

b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence); 

c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; 

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid); 

e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; 

f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 

g. Peradilan yang terbuka untuk umum; 

h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan 

dilakukan dengan surat perintah; 
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i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan 

terhadapnya; dan 

j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. 

 

2. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia 

harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di samping itu juga terdapat ketentuan 

hukum acara pidana selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam 

undang-undang di luar KUHAP 

KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102 sampai 

Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai Pasal 144, kemudian 

tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari 

Pasal 145 sampai Pasal 269. 

Sedangkan tentang Pemasyarakatan diatur secara implisit dalam BAB XX tentang 

pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan mulai Pasal 277 sampai Pasal 283. 

Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan pidana. Polisi berfungsi menyelidiki 

dan menyidik bila ada kejahatan, mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan dan 

menjaga ketertiban umum. Jaksa berfungsi menerima berkas penyidikan dari polisi dan 

mengajukan penuntutan ke pengadilan. Pengadilan berfungsi menerima dan memproses kasus 

secara efisien, menjaga hak dari terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau tidak dan 

menetapkan pidana. Pemasyarakatan berfungsi tempat menjalankan eksekusi, tempat 

menghukum terpidana untuk direhabilitasi dan menyiapkan terpidana agar dapat kembali ke 

masyarakat. 

(http://indraperdanashmkn.blogspot.com/2009/02/sistem-peradilan-pidana-criminal.html) 

 

http://indraperdanashmkn.blogspot.com/2009/02/sistem-peradilan-pidana-criminal.html
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B. Rambu-Rambu Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

 

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia,  penegakan hukum pidana  tentunya tidak 

hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi 

juga harus memperhatikan rambu-rambu peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam 

SISKUMNAS. 

Rambu-rambu umum sistem/proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) cukup 

banyak dijumpai di dalam UUD-NRI’45, UU Kekuasaan Kehakiman No. 48/2009 dll., antara 

lain : 

1. Pasal 18 (2) UUD ’45 (amandemen kedua): 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang 

2. Pasal 24 (1) UUD’45 (amandemen ketiga):  

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

3. Pasal 28D UUD’45 (amandemen kedua): 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

4. Pasal 2 (2) UU:48/2009 :  

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila.  

5. Pasal 2 (1) UU:48/2009 :  

Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME” 

6. Pasal4 (1) UU:48/2009 : 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan  orang. 
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7. Pasal 50(1) UU:48/2009 : 

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 

memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

 

Ini berarti, penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) 

tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum 

dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif 

harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/national 

legal framework), dan bahkan dalam konteks BANGNAS dan BANGKUMNAS. Inilah baru 

dapat dikatakan ”penegakan hukum di Indonesia”. 

(Barda Nawawi Arief,2010: 20-21) 

 

C. Sub Sistem dari  Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

 

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem 

pendukungnya, yakni Kepolian, Kekajaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang 

secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan 

menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau 

mengendalikan terjadinyakejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima 

masyarakat. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat didalam 

ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa sistem peradilan 

pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penegakkan hukum pidana ini 

merupakan sutu proses yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai perangkat 

struktur atau subsistem ,yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan , dan 

advokat atau penasihat hukum.  



36 

 

 Subsistem peradilan pidana tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai 

berikut : 

1. Kepolisian  

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki 

kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-

7 KUHAP. 

Kepolisian  tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadi 

tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan 

penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi untuk diajukan ke kejaksaan; 

melaporkan hassil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para 

pihak yang bterlibat dalam proses peradilan pidana. 

2. Kejaksaan 

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan 

bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat 

dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat 

diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang 

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan 

mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-

undang.” 
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Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang 

dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu : 

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik 

pembantu ; 

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk 

dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan 

dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ; 

d. membuat surat dakwaan ; 

e. melimpahkan perkara ke pengadilan ; 

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 

perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada 

saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ; 

g. melakukan penuntutan ; 

h. menutup perkara demi kepentingan hukum ; 

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut 

umum menurut ketentuan undang-undang ini ; 

j. melaksanakan penetapan hakim. 

3. Pengadilan 

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-

undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: 

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.” 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas 

Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. 

Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang 
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dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana 

ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 

dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.  

 

4. Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem 

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan 

hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 

konsep umum mengenai pemidanaan.  

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 

 

5. Advokat /pengacara 

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum 

penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan 

bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum 

dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat 

berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam 

proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainya 

dalam menegakan hukum dan keadilan. 

(http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027079-komponen-sistem-peradilan-pidana) 
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D. Proses Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses 

bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi 

kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 

pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga 

pemasyarakatan.  

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh 

melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga 

masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut 

bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan 

bekerja sama.  

Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia 

dilaksanakan  melalui beberapa tahapan, yakni :  

1. Penyelidikan dan penyidikan 

2. Penuntutan 

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan 

4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan 

 

1. Penyelidikan dan Penyidikan 

a. Pemeriksaan penyidikan/pemerikasaan pendahuluan 

 

Proses perkara pidana ditinjau dari segi pemeriksaannya yakni pemeriksaan terhadap 

tersangka atau terdakwa dan para saksi, maka tahapannya dapat dibagi 2, tahap pertama tahap 

pemeriksaan pendahuluan dan tahap kedua tahap pemeriksaan pengadilan. 
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Menurut sistem yang dipakai di dalam KUHAP, pemeriksaan pendahuluan merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas 

dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. 

Atau dengan kata lain pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap 

penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan pengadilan adalah pemeriksaan 

yang dilakukan di depan pengadilan, yang dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk 

umum. 

 

1) Pejabat Penyidik, Penyelidik dan Penyidik Pembantu 

 

Di dalam KUHAP dibedakan antara penyidik dan penyelidik. Pasal 1 butir 1, penyidik 

adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidik 

adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4). 

 

Dalam Pasal 6 KUHAP disebut dua macam pejabat yang diberi wewenang penyidikan, 

yaitu : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. 

Pejabat penyidik polisi negara tersebut diangkat oleh Kapolri yang dapat melimpahkan 

wewenangnya kepada pejabat polisi negara lain. 

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tersebut diangkat oleh Menteri Kehakiman atas 

usul departemen yang membawahi pegwai tersebut. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu 

Menteri Kehakiman meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung dan Kapolri. 

Menurut Keputusan Menteri Kehkiman RI No.M.04-PW.07.03 Tahun 1984, Penyidik 

pegawai negeri sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya (Pasal 1 ayat 1). Selanjutnya di dalam ayat 2, bahwa di dalam tugas 
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sebagaimana tersebut pada ayat 1 penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan 

penangkapan atau penahanan. 

Di dalam KUHAP dikenal pula pejabat penyidik pembantu. Penyidik pembantu tersebut diangkat 

oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang 

pengangkatan ini dapat pula dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara yang lain. 

 Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, sedangkan wewenang penyidik 

Polri diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Adapun wewenang penyidik pembantu pada dasarnya sama 

dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, kecuali wewenang penahanan yang wajib 

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). 

Pasal 4 KUHAP 

Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  

Pasal 5 KUHAP 

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : 

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 

2. Mencari keterangan dan barang bukti; 

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan dan penyitaan; 

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik. 
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Pasal 7 KUHAP  

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai 

wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

c. Menyurruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara; 

i. Mengadakan penghentian penyidikan; 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 Mengenai yurisdiksi wewenang dari penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik pada 

umumnya adalah di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing 

mereka diangkat sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya (Pasal 9 KUHAP). 

 

2) Penyidikan dan Penyelidikan 

Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Di samping fungsi penyidikan KUHAP mengenal pula fungsi penyelidikan yang dalam 

Pasal 1 butir 5 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan. 
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Penyidikan ataupun penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan 

harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah 

terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai 

dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika ia, siapakah 

pembuatnya. 

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat 

kemungkinan : 

1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP); 

2) Karena adanya laporan ( Pasal 1 butir 24 KUHAP); 

3) Karena adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP); 

4) Diketahui sendiri oleh penyidik. 

 

 

3) Upaya Paksa 

 

Untuk kepentingan penyidikan bilamana dipandang perlu terhadap tersangka dapat dikenakan 

upaya paksa, yang dapat berupa : 

1. Penangkapan; 

2. Penahanan; 

3. Penggledahan; 

4. Penyitaan; dan 

5. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 

 

Ad 1.  Penangkapan 

Adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila 

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 

(Pasal1 butir 20 KUHAP) 
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Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 

14KUHAP). Dan adapun terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 

diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15KUHAP). 

 

Syarat penangkapan : 

Pasal 17 KUHAP 

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

 

Pasal 18 KUHAP 

- Memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah 

penangkapan(apabila tidak tertangkap tangan) yang mencantumkan identitas tersangka 

dan menyebutkan alasan penagkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 

- Tembusan surat perintah penangkapan harus segera diberikan kepada keluarganya segera 

setelah penangkapan dilakukan. 

Pasal 19 KUHAP 

Penangkapan dpat dilakukan untuk paling lama satu hari. 

 

 

Ad 2.  Penahanan 

Pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 

di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. 

Di tempat tertentu, Pasal 22 (1) tentang jenis penahanan : 

a. Rutan (potongan dengan pidana yang dijatuhkan : penuh); 

b. Rumah –  tinggal atau kediaman dengan pengawasan (potongan dengan pidana 

yang dijatuhkan : dikurangi 1/3); 
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c. Kota – tempat tinggal atau tempat kediaman dengan kewajiban melapor pada 

waktu yang telah ditentukan (potongan dengan pidana yang dijatuhkan : dikurangi 

1/5). 

 

Syarat sahnya penahanan : 

Subyektif : ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa ditahan, yaitu : 

Dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 

merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi (Pasal 

21 ayat 1KUHAP) 

Obyektif : ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu : 

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 21 ayat 

4 huruf a KUHAP) dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b 

KUHAP). 

 

Batas waktu lamanya penahanan : 

Pasal 24 KUHAP: Penyidik paling lama 20 hari dan guna kepentingan penyidikan yang 

belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari, setelah 

waktu 60 hari harus sudah mengeluarkan tersangka dai tahanan demi hukum. 

 

Pasal 25 KUHAP : Penuntut umum paling lama 20 dan guna kepentingan pemeriksaan 

yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri untuk paling lama 30 

hari. setelah dari 50 hari penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari 

tahanan demi hukum. 

 

Pasal 26 KUHAP : Hakim pengadilan negeri paling lama 30 hari, dapat diperpanjang 

oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari. Setelah 90 hari terdakwa harus sudah 

dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 
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Pasal 27 KUHAP: Hakim pengadilan tinggi, paling lama 30 hari, dapat diperpanjang oleh 

ketua pengadilan tinggi untuk paling lama 60 hari. Setelah 90 hari terdakwa harus sudah 

dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

 

Pasal 28 KUHAP: Hakim mahkamah agung, paling lama 50 hari, dapat diperpanjang oleh 

ketua mahkamah agung untuk paling lama 60 hari. Setelah 110 hari terdakwa harus sudah 

dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

 

Pengecualian batas  waktu lamanya penahanan dari Pasal 24 KUHAPsampai dengan 

Pasal 28 KUHAP tersebut di atas, Pasal 29 KUHAP: 

Dapat diperpanjang (paling lama 2 X 30 hari )berdasarkan alasan yang patut dan tidak 

dapat dihindarkan karena : 

a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter, atau 

b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau 

lebih.   

 

Terhadap perpanjangan penahanan tersebut di atas, tersangka atau terdakwa dapat 

mengajukan keberatan kepada : 

a. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; 

b. Dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua 

mahkamah agung. 

 

Pasal 23 KUHAP: 

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan 

yang satu kepada jenis penahanan yang lainnya. 

 

Pasal 31KUHAP: Penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan 

orang berdasarkan syarat yang ditentukan.  
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Ad 3.  Penggledahan  

Terdiri dari penggledahan rumah badan dan atau pakaian, untuk melakukan pemeriksaan, 

penangkapan  dan atau penyitaan benda yang nantinya dapat dijadikan barang bukti 

dalam pemeriksaan perkara (penyidikan). 

 

Penggledahan rumah : dilakukan dengan  

1. Memperlihatkan tanda pengenal jabatan dan menunjukkan surat tugas; 

2. Surat ijin ketua pengadilan negeri setempat; 

3. Perintah tertulis dari penyidik; 

4. Disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui; 

apabila tidak menyetujui harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan 

dengan dua orang saksi 

5. Dua hari setelah memasuki dan atau menggledah rumah harus dibuat suatu berita 

acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang 

bersangkutan (Pasal 33 KUHAP ). 

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tanpa surat ijin ketua pengadilan terlebih 

dahulu penyidik dapat melakukan penggledahan hanya : 

a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di 

atasnya; 

b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; 

c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; 

d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya  

(Pasal 34 KUHAP) 

 

Pasal 35 KUHAP : Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan 

memasuki : 

a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR/D; 

b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upara keagamaan; 

c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. 
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Penggeledahan di luar daerah hukumnya, harus diketahui oleh keteua pengadilan dan didampingi 

penyidik dari daerah hukum di mana penggledahan itu dilakukan (Pasal 36 KUHAP) 

 

Ad 4.  Penyitaan 

Pasal 1 butir 16 KUHAP : 

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyyimpan di 

bawah penguasaannya bendak bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penungtutan dan peradilan. 

 

Prosedur/tata cara : 

1. Dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat; 

2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tanpa ijin terlebih dahulu ketua 

pengadilan negeri setempat penyitaan hanya dapat dilakukan hanya atas benda bergerak  

dan untuk itu segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna 

memperoleh persetujuannya; 

3. Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita; 

4. Memperlihatkan benda yang akan disita dan dapat minta keterangan dari benda tersebut 

dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; 

5. Membuat berita acara penyitaan dan turunannya disampaikan kepada atasannya, orang 

dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. 

Benda yang dapat dikenakan penyitaan : 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh 

dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak piidana; 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tidak piidana yang dilakukan  

(Pasal 39 ayat 1KUHAP). 
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Benda yang dikenakan penyitaan selama proses pmeriksaan dalam peradilan disimpan di 

Rupbasan  dan dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. (Pasal 44 KUHAP). 

 

Pasal 46 KUHAP 

Benda yang dikenakan penyitaan akan dikembalikan kepada yang paling berhak apabila : 

a. Kepentingan penyidikan atau penuntutan tidak memerlukan lagi; 

b. Perkarta tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau karena tidak 

merupakan tindak pidana; 

c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, 

kecuali benda tersebut diperoleh dari tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana 

d. Apabila perkara sudah diputus benda sitaan dikembalikan kepada orang/mereka yang 

disebut dalam putusan, kecuali benda tersebut dengan putusan hakim dirampas untuk 

negara, dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. 

 

 

Ad 5.  Pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 47 sampai dengans 49 KUHAP) 

 

Surat yang dimaksud di sini adalah surat yang dengan alasan yang kuat dicurigai 

mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan ijin khusus dari ketua 

pengadilan negeri. 

Apabila ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, dilmpirkan pada berkas 

perkara, apabila tidak ada ditutup rapid an dibubuhi cap dengan bunyi “ telah dibuka oleh 

penyidik” dengan diberi tanggal, tanda tangan dan identitas penyidik. 

Dibuat berita acara pemeriksaan dan turunannya dikirimkan kepada kepala kantor pos 

dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang 

bersangkutan. 

 

Hak-hak tersangka dan tedakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP) yang 

terdiri dari : 



50 

 

a. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, perkaranya segera dimajukan ke 

pengadilan, terdakwa berhak egera diadili oleh pengadilan. 

b. Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan, terdakwa 

berhak dengan jelas mengerti tentang apa yang didakwakan; 

c. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim; 

d. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa; 

e. Berhak mendapat bantuan hukum, bahkan apabila perkaranya diancam dengan pidana 

mati, lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu negara wajib 

menunjuk/mmberi bantuan hukum; 

f. Berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untk kepentingan 

kesehatannya; 

g. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi yang menguntungkan; 

h. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; 

i. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 

 

4) Penyelesaian Penyidikan dan Penghentian Penyidikan 

Apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan hasil 

penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut 

dilakukan sebagai berikut : 

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 

b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab 

atas teersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP). 

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak 

mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan 

(karena menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib 

memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang 

hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). 

 Namun, ada kalanya perkara yang telah disidik oleh penyidik tidak diteruskan ke tahap 

penuntutan pada penuntut umum, disebabkan menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup 
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bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikannya harus 

dihentikan demi hukum. Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian 

penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya 

(Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Hal ini dimaksudkan untuk koordinasi dan pengawasan horizontal di 

antara penegak hukum. 

 

2.  Penuntutan 

a. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 

Di dalam Pasal 13 KUHAP , penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

Wewenang penuntut umum diatur di dalam Pasal 14 KUHAP : 

b. Memenerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu; 

c. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat( 3) dan ayat (4), dengan member petunjuk 

dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 

d. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh 

penyidik; 

e. Membuat surat dakwaan; 

f. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 

g. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 

perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa mapun 

kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan; 

h. Melakukan penuntutan; 

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 

j. Melaksanakan penetapan hakim.   
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 Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajari 

dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah 

hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal ternyata hasil penyidikan belum 

lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak 

tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu 

kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). 

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, 

ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau 

tidak diadakan penuntutan. 

 

b.  Surat Dakwaan  

Menurut Pasal 140 KUHAP apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan 

dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat 

dakwaan. 

Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang membuat 

perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil 

penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya 

alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus 

dari suatu tindak pidana  yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. 

Adapun kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-

tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwkan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang 

sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembelaannya terhadap dakwaan tersebut. 

           Menurut hasil eksaminasi perkara terutama perkara perkara yang diputus bebas atau 

dilepas dari segala tuntutan hukum dan hasil pembahasan permasalahan Surat Dakwaan dalam 
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Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, ternyata kelalaian penuntutan pada umumnya bermula pada 

kekurangcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan, dan pada sisi lain 

membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.  

Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota baginya 

yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. 

           Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam perneriksaan 

perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang 

lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umurn dalam 

penyusunan surat dakwaan. 

Surat Dakwaan juga menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara 

pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan 

tugas penuntutan. 

 

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka 

fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :  

a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi 

ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; 

b. Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, 

tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; 

c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk 

mempersiapkan pembelaan. 

  

c. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan 

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (pasal 14 huruf d  

KUHAP); 
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2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa 

melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan 

perkara ke Pengadilan,yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP); 

3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat 

bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP). 

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta perbuatan 

terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan 

antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur unsur Tindak Pidana sesuai 

ketentuan Undang Undang Pidana yang bersangkutan. 

 

d. Syarat-syarat Surat Dakwaan 

Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan 

Surat Dakwaan, yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan 

Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat syarat dimaksud dalam praktek 

disebut sebagai syarat formil. 

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi : 

a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum 

pernbuat Surat dakwaan; 

b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : 

nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 

tempat tinggal, agama dan pekerjaan. 

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat 

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan 

menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut 

sebagai syarat materiil. 
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Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi : 

a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan; 

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu 

dilakukan. 

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam 

mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan 

menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, 

pembuat Undang Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat 

Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. 

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat 

Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap 

dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik baiknya. 

 

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak 

Pidana yang didakwakan. Unsur unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta 

kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan. 

 

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat 

Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang : 

 

1)Tindak Pidana yang dilakukan; 

2)Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;  

3)Dimana Tindak Pidana dilakukan; 

4)Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan; 

5)Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan; 
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6)Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil). 

7)Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik delik 

tertentu); 

8)Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan. 

 

Komponen komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak 

pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik 

materiil). 

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang 

berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah 

syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat 

Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. 

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan 

(vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal 

demi hukum (absolut nietig). 

 

Tentang tehnik/cara merumuskan surat dakwaan ada dua syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu : 

a. Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi. 

b. Dalam lukisan itu harus ternyata pula unsure yuridis dari tindak pidana yang didakwakan. 

 

e. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan 

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana 

di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-

004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar 
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dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran 

ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain: 

 

       1. Tunggal 

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak 

terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. 

Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP). 

 

2. Altermatif 

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan 

yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. 

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana 

yang paling tepat dapat dibuktikan. 

Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan 

dibuktikan. 

 

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi 

langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka 

dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 

 

Misalnya didakwakan 

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau  

Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP). 

 

3. Subsidair 

 

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan 

dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai 
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pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak 

Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam 

dengan pidana terendah. 

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates sampai dengan lapisan 

yang dipandang terbukti. 

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa 

dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. 

misalnya didakwakan : 

Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), 

Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), 

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351(3)KUHP). 

 

 

4. Kumulatif 

 

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua 

dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan 

secara tigas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan 

dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masingmasing merupakan 

Tindak Pidana yang berdiri sendiri. 

Misalnya didakwakan : 

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan 

Kedua : Pencurian dengan pernberaten (363 KUHP), dan 

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP). 

 

5. Kombinasi 

 

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara 

dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring 

dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam 
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bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. 

Misalnya didakwakan 

Kesatu  : 

Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP) 

Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP); 

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP); 

Kedua : 

Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP); 

Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan 

Ketiga :  

Perkosaan (pasal 285 KUHP). 

 

 

f. Penggabungan Perkara (Voeging) dan Pemisahan Perkara (Splitsing) 

 

Pada umumnya tiap-tiap perkara diajukan sendiri dalam sidang pengadilan. Akan tetapi 

apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima berkas perkara 

dari penyidik ia dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat 

dakwaan. 

Menurut Pasal 141 KUHAP kemungkinan untuk menggabungkan perkara ini dalam hal : 

a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan 

pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; 

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain; artinya apabila 

tindak pidana tersebut dilakukan : 

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sdama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; 

2. Oleh lebih dari seorang pada saar dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan 

pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; 

3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan 

untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena 

tindak pidana lain. 
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c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi 

yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan 

tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. 

 

Sebagai kebalikan dari penggabungn perkara (voeging) adalah pemisahan perkara 

(splitsing). Menurut Pasal 142 KUHAP dalam hal penuntut umum menerima satu berkas yang 

memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk 

dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, ia dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing 

tersangka secara terpisah. 

Di samping penggabungan perkara (voeging) dikenal pula penggabungan perkara perdata 

dan perkara pidana, yaitu apabila suatu tindak pidana yang dilakukan tersangka menimbulkan 

kerugian bagi orang lain. Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” di sini termasuk 

kerugian pihak korban. 

Adapun maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya 

perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan 

perkara pidana yang bersangkutan. 

 Menurut Pasal 98 ayat (2) KUHAP, permintaan penggabungan perkara ganti rugi kepada 

perkara pidana itu hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum 

mengajukan requisitoir, sedang dalam hal penuntut umum tidak hadir, yaitu dalam hal acara 

pemeriksaan cepat (perkara rol), maka permintaan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 

sebelum hakim menjatuhkan putusannya. 

 

g. Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara 

Di bidang penuntutan dikenal dua buah asas, yaitu asas oppurtunitas dan asas legalitas. 

Asas oppurtunitas menghendaki, walaupun bukti-bukti cukup tentang kesalahan tersangka, tetapi 

jika penuntut umum berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum 

dengan menuntut tersangka tersebut daripada tidak menuntutnya, maka ia berwenang untuk 
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menyampingkannya (mendeponir). Secara tegas asas oppurtunitas ini dicantumkan dalam Pasal 

35 butir c UU Kejaksaan (UU No 16 Tahun 2004), yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat 

menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dengan demikian maka hak 

oppurtunitas ini hanya diletakkan dalam tangan Jaksa Agung saja dan bukan setiap jaksa. Ini 

merupakan jaminan hukum bahwa hanya satu pejabat saja yang berwenang dan tentunya 

bertanggungjawab. 

 Adapun asas legalitas, menghendaki apabila terjadi suatu tindak pidana maka penuntut 

umum wajib menuntut setiap orang yang telah melanggar undang-undang pidana tersebut. 

 Di samping itu, suatu perkara pidana dapat pula dihentikan penuntutannya oleh penuntut 

umum jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan karena 

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara 

harus ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat 2 KUHAP). Dalam hal demikian maka penuntut 

umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. 

 

h. Cara Melakukan Penuntutan 

Ada tiga jenis perkara di pengadilan. Adapun sebutan dari tiga perkara itu disesuaikan 

dengan cara melakukan penuntutannya atau cara pemeriksaannya, ialah sebagai berikut : 

1. Perkara cepat, yang terdiri atas : 

a. Perkara cepat tindak pidana ringan, dan 

b. Perkara cepat lalu lintas. 

2. Perkara singkat; 

3. Perkara biasa. 

Ad 1a.  Perkara Cepat Tindak Pidana Ringan 

 Menurut Pasal 205 KUHAP,  

(1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah masalah perkara 

yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bukan dan atau 



62 

 

denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP. Acara pemeriksaannya disebut acara 

pemeriksaan cepat. 

(2) Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari setelah selesai BAP selesai 

dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa 

ke sidang pengadilan. 

(3) Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali 

dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. 

Pasal 206 : pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara 

dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. 

Pasal 208 : saksi tidak disumpah atau mengucapkan janji, kecuali apabila hakim menganggap 

perlu.   

Mengenai mekanisme acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan adalah sebagai 

berikut:  

1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara 

dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. 

2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui 

dan  mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan. 

3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui 

aparat Penuntut Umum. 

4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum. 

5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang 

diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat 

Penyidik. 

6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya 

terdakwa; 
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7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana 

Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam 

buku register. 

8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.  

9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang 

dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.  

10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan 

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat 

Penyidik. 

11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara 

khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cutup berupa bentuk 

catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik. 

12. Catatan tersebut ditanda tangani oleh Hakim. 

13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.  

14. Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang. 

(http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143) 

 

Ad 1 b. Perkara Cepat Lalu Lintas 

 Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa dengan acara cepat adalah perkara 

pelanggaran lalu lintas tertentu. Jadi tidak semua pelnggaran terhadap peraturan perundang-

undangan lalu lintas. 

 

 

 

 

http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143
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Pasal 212 : tidak diperlukan BAP – catatan yang dibuat oleh penyidik segera diserahkan 

pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. 

Pasal 213 : terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. 

Pasal 214 : terdakwa tidak hadir, putusan dapat dijatuhkan dan dalam hal putusan berupa 

perampasan kemerdekaan ia dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari setelah 

putusan diberitahukan secara sah. Dan apabila putusannya tetap berupa perampasan 

kemerdekaan maka terdakwa dapat mengajukan banding. 

Mekanisme acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah sebagai berikut: 

1. Catatan pemeriksaan yang dibuat Penyidik, memuat dakwaan dan pemberitahuan 

diserahkan kepada Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama. 

2. Panitera dalam pemeriksaan sidang tidak perlu membuat berita acara. Putusan adalah 

berupa catatan Hakim dalam formulir tilang dan Panitera Pengganti melapor pada  

petugas register untuk mencatat dalam buku register. 

3. Pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pembe¬ritahuan pemeriksaan terdakwa atau 

wakilnya tidak datang di sidang Pengadilan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi 

dilanjutkan. 

4. Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, Panitera segera menyampaikan 

surat amar putusan kepada terdakwa melalui Penyidik. 

5. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada 

Panitera. 

6. Panitera meneliti apakah dalam surat amar putusan terdapat tanggal serta tanda tangan 

terpidana. 

7. Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

pemberitahuan putusan kepada terpidana. 
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8. Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan dari 

terpidana.  

9. Pemberitahuan disusul dengan Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk memeriksa 

kembali perkara yang bersangkutan. 

10. Pengembalian barang sitaan/ bukti segera setelah putusan dijatuhkan dan setelah yang 

bersangkutan memenuhi amar putusan. 

(http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143) 

 

Ad 2. Perkara Singkat 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara pidana yang menurut 

menuntut umum pembuktiaannya mudah, penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana 

(Pasal 203 KUHAP). 

Adapun prosedur dalam acara pemeriksaan singkat tersebut adalah sebagai berikut 

:    

1. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat 

adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan 

hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. 

2. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan 

pada hari¬-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. 

3. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan 

melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan. 

4. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat,  

 

http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143
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sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan 

supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan. 

5. Penunjukan Majelis/ Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah 

masing-masing. 

6. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara 

tidak lengkap. 

7. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister. 

8. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di 

pengadilan tanpa prosedur adminstrasi. 

9. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan 

identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak 

pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang 

sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP). 

10. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda 

Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara. 

11. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak 

hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa 

penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi). 

12. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan 

pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim 

berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap. 

13. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan. 

14. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik 

menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan. 

15. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka 

hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan 

dengan acara biasa. 

16. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 
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ayat (3) huruf b KUHAP. 

17. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari. 

18. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita 

Acara Sidang. 

19. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat 

kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi. 

20. Ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas 

waktu minutasi. 

21. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi. 

22. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat 

hukumnya dan penuntut umum. 

( http://pn-palembang.net/index.php/prosedur-berperkara/77-pemeriksaan-perkara-

pidana-dengan-acara-singkat-) 

 

Ad 3. Perkara Biasa 

 Perkara biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya, demikian pula penerapan 

hukumnya dan merupakan perkara besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat 

pelimpahan perkara (Pasal 143 KUHAP) 

Dan prosedur dari acara pemeriksaan perkara biasa tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya 

di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut. 

2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua 

terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak. 

3. Pembagian perkara kepada Majelis / Hakim secara merata dan terhadap perkara yang 

menarik pehatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus. 

4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya 

mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. 

http://pn-palembang.net/index.php/prosedur-berperkara/77-pemeriksaan-perkara-pidana-dengan-acara-singkat-
http://pn-palembang.net/index.php/prosedur-berperkara/77-pemeriksaan-perkara-pidana-dengan-acara-singkat-
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5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk 

mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil. 

6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan 

terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama. 

7. Syarat-syarat materiil: 

a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti); 

b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas di¬rumuskan unsur-unsurnya; 

c. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan 

masalah yang memberatkan dan meringankan. 

8. Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak 

terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 KUHAP). 

9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain 

maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, 

dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang 

berwenang (pasal 148 KUHAP). 

10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan 

perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri 

wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d 

KUHAP). 

11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya 

pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan 

pemeriksaan secara langsung dengan lisan. 

12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan 

ditunda pada hari dan tanggal berikutnya. 

13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil: 

a. sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya; 

b. memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa; 
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c. jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, 

memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi; 

d. jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk 

menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa. 

14. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP. 

15. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan 

penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas 

musyawarah Majelis Hakim. 

16. Dalam hal permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan 

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota. 

17. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat 

(4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP. 

18. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk 

penetapan. 

19. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP. 

20. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 

huruf b. 

21. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai 

penggantinya. 

22. Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh 

kejadian dalam persidangan. 

23. Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan 

pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan 

terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting. 

24. Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum 

sidang berikutnya dilaksanakan. 

25. Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex 

jika terdapat kesalahan tulisan. 
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26. Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas 

waktu minutasi. 

27. Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani 

putusan. 

28. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada 

terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum. 

(http://www.pnsarolangun.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid

=164) 

 

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

a. Kedudukan Terdakwa, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan Hakim 

Dalam hukum acara pidana dikenal empat pihak dalam sidang pengadilan yang 

berdasarkan kedudukan masing-masing pihak harus dipahami. 

Bagaimana sikap, titik tolak dan pandangan dari masing-masing pihak tersebut digambarkan oleh 

Mr. Trapman sebagai berikut : 

1. Pandangan terdakwa, dilukiskan sebagai pandangan subyektif dan dari posisi subyektif; 

2. Pandangan penasehat hukum, dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang 

subyektif; 

3. Pandangan penuntut umum, adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; 

4. Pandangan hakim, adalah mempunyai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif. 

Menurut Mr.A.A.G. Peters berpendapat bahwa apa yang mengikat penuntut umum, 

penasihat hukum dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama-sama terhadap hukum, apa 

yang memisahkan mereka adalah bahwa pendapat penuntut umum bertindak demi kepentingan 

umum, penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan hakim dalam konflik ini 

harus secara konkrit dapat mengambil putusannya.  

 

http://www.pnsarolangun.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=164
http://www.pnsarolangun.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=164
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b. Penetapan Sidang dan Pemanggilan 

 Apabila pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan 

berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri 

kemudian menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunkuk 

itu menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat 1 KUHAP). Dalam menetapkan hari sidang tersebut 

hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi 

untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat 2 KUHAP). 

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut 

diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus 

oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. 

Tahap memeriksaan perkara pidana dipengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan 

pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model Accusatoir, dan 

dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum. 

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang 

pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Dalam hal ini KUHAP pasal 154 

telah memberikan batasan syarat syahnya tentang pemanggilan kepada terdakwa, dengan 

ketentuan; 

a) Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alat tempat tinggalnya atau apabila 

tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. 

b) Apabila terdakwa tidak ada ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan 

melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat 

kediaman terakhir. 

c) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui 

pejabat rumah tahanan negara. 

d) apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan 

ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili 

perkaranya 
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Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun  melalui orang lain, dilakukan dengan 

tanda penerimaan. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk 

perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari 

sebelum sidang dimulai. 

 

c. Pembuktian 

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah 

sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (Negatif wettelijk). Hal ini dapat 

disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP 

menyatakan: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti 

yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang 

diajukan dalam persidangan. 

1) Pengertian Alat Bukti 

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan 

suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, 

guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah 

dilakukan oleh terdakwa. (R.Atang Ranomiharjo dalam Prints Darwan : 107)  

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar 

oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi 

pertimbanganuntuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti yang berkedudukan sebagai 
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penambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara. (Romli Atmasasmita dalam Djoko 

Prakoso,1988) 

2) Alat Bukti 

Adapun macam atau jenis alat bukti itu telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yang terdiri 

dari : 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan Ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; dan 

5. Keterangan terdakwa. 

Ad. 1.  Keterangan Saksi 

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 26 

KUHAP bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengan sendiri, alami sendiri, serta 

menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak 

dapat menjadi alat bukti saksi.  Dan menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP Keterangan saksi adalah 

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 

alasan dan pengetahuannya itu. 

Syarat Formil Saksi: 

1.  Namanya sudah ada didalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP); 

2.  Diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c)  

KUHAP); 

3.  Dihadapkan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 165 ayat (4) 

KUHAP); 
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4.  Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum sidang 

pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP). 

Syarat Materiil Saksi: 

1.  Seorang saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami tentang tindak pidana yang terjadi. 

2.  Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai 

derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (a) KUHAP); 

3.  Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 

168 huruf (b) KUHAP); 

4.  Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf (c) 

KUHAP); 

5.   Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf (a) KUHAP); 

6.   Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf (b) KUHAP); 

Jenis-jenis Saksi yang dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu: 

1.      Saksi korban; 

2.      Saksi pelapor; 

3.      Saksi de auditu; 

4.      Saksi a charge, adalah saksi yang dibawa oleh jaksa atau penuntut umum dan 

keterangannya diharapkan dapat mendukung dakwaan jaksa atau penuntut umum; 

5.      Saksi a decharge, adalah saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa 

dan keterangannya diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwaankan kepada 

terdakwa; 
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6.      Saksi mahkota, adalah salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling 

ringan dalam suatu tindak pidana dapat berdiri sebagai saksi dalam perkara yang sama; 

7.      Saksi verbalisan (penyidik); 

8.      Saksi berantai, dan; 

9.      Saksi anak, adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melihat, 

mendengar dan mengalami sendiri atas suatu tindak pidana yang terjadi dapat memberikan 

keterangan dihadapan siding pengadilan. 

Apabila jumlah saksi yang akan diajukan banyak maka dibutuhkan  pembatasan jumlah saksi 

karena apabila jumlah saksi tidak dibatasi akan menjadi sumber pemborosan dan penyelesaian 

perkara menjadi tidak efisien. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat 

terlaksana. Sehingga saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis, wajib untuk 

didengar keterangannya di hadapan siding pengadilan. 

Untuk dapat menilai bagaimana suatu keterangan saksi memiliki kekuatan hukum, maka hakim 

harus menilik kepada: 

1.      Persesuaian keterangan antara saksi-saksi; 

“Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya 

dan keterangan saksi-saksi lainya tidak member petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, 

belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.” 

2.      Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa dalam 

persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim harus 

meneliti sungguh-sungguh persesuaian alat bukti tersebut; 

3.      Alasan-alasan yang melatar-belakangi keterangan saksi; 

4.      Hakim harus mencar alasan mengapa saksi memberikan keterangannya sebagaimana yang 

telah diuraikan olehnya; 
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5.      Cara hidup dan kesusilaan saksi, dan; 

6.      Keterangan saksi sebelum dan pada waktu siding pengadilan. 

Ad. 2. Keterangan ahli 

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Seorang ahli 

artinya adalah seorang yang mempunyai keahlian khusus (sesuai dengan bidang 

pengetahuannya) tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan. 

 

Ad 3.  surat 

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah: 

 Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan, 

 Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah 

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu : 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang 

berwenang atau yang dibuat dihadapannya; 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ; 

c. Surat keterangan dari seorang ahli; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 

pembuktian yang lain. 

 

Ad 4.  Petunjuk 

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang 

satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperolah dari keterangan saksi, surat, 

dan keterangan terdakwa. 
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Syarat Alat Bukti Petunjuk 

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah: 

a.       Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi 

b.      Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi 

c.       Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi   

dipersidangan. (M. Yahya Harahap,1993: 317) 

 

Ad 5. Keterangan terdakwa 

Ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang 

ia ketahui atau alami sendiri. Kterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 

sendiri.  

  

Keterangan terdakwa ada yang diberikan di dalam ataupun diluar persidangan. 

Pengakuan yang diberikan terdakwa diluar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti 

petujuk. Fungsi dari pengakuan yang diberikan diluar persidangan tidak bisa berdiri sendiri. 

Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti 

yang lainnya atau dengan kata lain untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian 

kesalahan terdakwa. 

 

 

d. Putusan Pengadilan 

Dalam KUHAP hanya mengenal tiga macam putusan pengadilan (vonnis), yaitu : 

1. Putusan bebas (vrijspraak vonnis); 

2. Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtvervolging); dan 

3. Pemidanaan (verroordering). 
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Ad 1. Putusan bebas 

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 

sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

Tentang tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut ada tiga kemungkinan; 

a. Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat terpenuhi. 

b. Minimum bukti terpenuhi, akan tetapi tidak dapat meyakinkan hakim akan kesalahan 

terdakwa. 

c. Salah satu atau beberapa unsure dari tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan 

tidak dapat dibuktikan. 

 

Ad 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 KUHAP). 

Jadi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena perbuatan 

yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang 

pidana atau karena adanya alasan pembenar atau pemaaf. Adapun perbedaan prinsipiil antara 

putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini di samping terletak dalam hal 

menyangkut pembuktiannya, juga terelak di bidang upaya hukumnya. Menurut pasal 244 

KUHAP, putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi oleh penuntut umum, sedangkan dalam 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan kasasi oleh penuntut umum. 

 

Ad 3. Putusan Pemidanaan 

 Jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 3 KUHAP). 
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Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika 

putusan itu diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

 Menurut Pasal 196 ayat (1) KUHAP pengadilan memutus perkara dengan hadirnya 

terdakwa kecuali dalam undang-undang ini menentukan lain. Sedangkan menurut ayat 2 dari 

Pasal 196, dinyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari satu orang terdakwa dalam stu 

perkara,maka putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang  ada. Putusan tersebut berlaku 

baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. 

Pasal 196 ayat (3) KUHAP, segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, maka hakim ketua 

sidang wajib memberitaukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi hak-haknya. 

(baca) 

Mengenai formalitas isi dari putusan hakim disebutkan dalam Pasal 197 dan 199 KUHAP. 

 Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan 

(Pasal 200 KUHAP). Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak 

berlarut-larut waktunya untuk mendapat surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan 

menggunakan upaya hukum. 

 

e. Upaya Hukum 

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang dianut dalam 

undang-undang ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP). Menurut sistematika KUHAP  upaya hukum 

dibedakan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya hukum luar biasa.  

Upaya hukum biasa terdiri dari :  

1. Banding; 

2.  kasasi; dan 
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Upaya hukum luar biasa terdiri dari :  

A. Kasasi demi kepentingan hukum; 

B. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

                                                                   

Upaya Hukum Biasa 

A. Upaya Hukum Banding  

Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai 

dengan pasal 243 KUHAP.  

Sehubungan dengan soal banding itu, apabila putusan Hakim tingkat pertama memuat 

perintah "Terdakwa ditahan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan". Perintah 

tersebut harus ditetapkan didalam putusan terakhir.  

Majelis agar memperhatikan ketentuan – ketentuan yang termaktub dalam pasal 193 

ayat 2a jo pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP. 

Oleh sebab perintah Terdakwa ditahan berarti segera masuk tahanan, maka perintah 

ini hanya dapat dikeluarkan apabila Terdakwa diajukan ke muka persidangan 

pengadilan karena perbuatan – perbuatan yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 

KUHAP.  

Putusan Majelis tadi harus segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim 

diucapkan, tanpa menunggu turunnya putusan banding.  

Demikian pula apabila Terdakwa meminta berpikir dalam tempo 7 ( tujuh ) hari, 

jangka waktu mana merupakan jangka waktu untuk meng ajukan banding.  

Apabila Penuntut Umum atau Terdakwa / Penasehat Hukum mengajukan bandingnya 

melampaui tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari, maka Panitera membuat keterangan yang 



81 

 

menyatakan keterlambatan permintaan banding yang ditanda tangani Panitera dan 

diketahui Ketua, sehingga berkas perkara permintaan banding tidak diki rimkan ke 

Pengadilan Tinggi.  

        Prosedur Pemeriksaan Banding 

1. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan 

register banding oleh masing-masing petugas register. 

2. Permintaan banding diajukan selambat-¬lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah 

putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa 

yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. 

3. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap 

dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa 

permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas 

perkara. 

4. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan 

disertai alasannya dan  catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara. 

5. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak 

yang lain. 

6. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan 

salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas 

pemberitahuan. 

7. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah 

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke 

Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk 

disampaikan kepada pihak lain. 

8. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, 

pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di 

Pengadilan Negeri. 
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9. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan 

Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua 

Pengadilan Negeri. 

10. Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-

lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 

KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. 

11. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding 

dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding 

yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan  diketahui oleh Ketua 

Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi. 

12. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus 

diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta 

Pemberitahuan Putusan. 

13. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, 

dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait. 

 (http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75) 

 

B. Upaya Hukum Kasasi 

Sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHAP, maka 

dikenal kasasi oleh pihak – pihak termasuk Jaksa / Penuntut Umum dan kasasi demi kepentingan 

hukum oleh Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum tidak membawa akibat hukum apa – 

apa bagi pihak yang bersangkutan.  

Hendaknya diperhatikan tentang jangka waktu pengajuan permohonan kasasi dan memori 

kasasi : Permohonan kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang 

bersangkutan dalam tingkat pertama, selambat – lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah 

putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan.  

http://www.pn-pandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75
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Memori kasasi dan.kontra memori kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus 

perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama.  

Pada waktu menerima permohonan kasasi dari orang yang bersangkutan baik permohonan kasasi 

itu diajukan secara tertulis maupun lisan, oleh Panitera harus ditanyakan kepada yang 

bersangkutan apakah alasan-alasannya sehingga ia mengajukan permohonan tersebut.  

Untuk yang tidak pandai menulis alasan – alasan itu harus dicatat dan dibuat sebagai suatu 

memori kasasi sama halnya dengan cara membuat dan menyusun suatu gugatan lisan dalam 

perkara perdata.  

Yang dapat mengajukan permohonan kasasi selain terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum yang 

bersangkutan sebagai pihak, demi kepentingan hukum Jaksa Agung juga pihak ketiga yang 

dirugikan.  

Alasan permohonan kasasi harus diajukan pada waktu menyampaikan permohonan atau selambat 

– lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah mengajukan permohonan ka sasi kepada Panitera 

tersebut.  

Panitera berkewajiban :  

a. Mencatat permohonan kasasi dan dilarang untuk menangguhkan pencatatannya.  

b. Membuat akte permohonan kasasi, membuat akte penerimaan memori kasasi, membuat akte  

tidak mengajukan memori kasasi, membuat akte penerimaan kontra memori kasasi, membuat 

akte terlambat mengajukan permohonan kasasi, membuat akte pencabutan permohonan 

kasasi, membuat akte pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi.  

c. Membuat alasan – alasan kasasi bagi mereka termasuk mereka yang kurang memahami 

hukum.  

d. Mendahulukan penyelesaian perkara kasasi dari pada perkara grasi.  
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Prosedur Pemeriksaan Kasasi  

1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada panitera selambat-Iambatnya dalam 

waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ 

penuntut umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh panitera. 

2. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, 

selanjutnya panitera membuat akta terlambat mengajukan permohonan kasasi yang 

diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

3. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, 

pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi 

(jika ada). Untuk itu petugas membuat akta tanda terima memori/ tambahan memori. 

4. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera 

pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia 

mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. 

5. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi/ kasasi kepada pihak lain, untuk itu 

petugas membuat tanda terima. 

6. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu panitera 

memberikan surat tanda terima. 

7. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat 

menyerahkan memori kasasi, untuk itu panitera membuat akta. 

8. Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, 

berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri 

mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan 

Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005). 

9. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau 

denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. 

10. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-Iambatnya dalam waktu 

14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, 

berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. 
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11. Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, 

Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi 

tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-

sarana elektronik. 

12. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat 

dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, 

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. 

13. Atas pencabutan tersebut, panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani 

oleh panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. 

14. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, Panitera Pengadilan Negeri wajib 

melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara. 

15. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada 

Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang 

untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan. Fotocopy relaas pemberitahuan 

putusan Mahkamah Agung, segera dikirim ke Mahkamah Agung. 

16. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua 

kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.  

( Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, 

Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 5-8. ) 

 

Upaya Hukum Luar Biasa 

A. Kasasi Demi Kepentingan Hukum 

Diatur dalam Pasal 259 sampai dengan 262 KUHAP 

Yang berhak mengajukan hanya Jaksa Agung terhadap putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara pada 

tingkat pertama. 
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Waktu pengajuan tidak ditentukan oleh batas waktu. 

Putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah semua jenis putusan. 

Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak akan berpengaruh terhadap putusan semula. 

 

B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali 

Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan 

berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali. 

Pengajuan dapat dikuasakan kepada penasehat hukum.  

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah 

memutus perkaranya dalam tingkat pertama, tanpa dibatasi tenggang waktu.  

Ketua menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan 

peninjauan kembali itu untuk memeriksa dan memutusnya, berita acara pemeriksaan 

ditandatangani oleh hakim, penuntut umum, pemohon dan panitera.  

Bila permohonan ditujukan terhadap putusan pengadilan banding, maka tembusan berita 

acara serta berita acara pendapat dikirimkan ke pengadilan banding yang bersangkutan.  

Permintaan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan 

dari putusan.  

Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah pengadilan 

yang telah memutuskan dalam tingkat pertama :  

1. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan kepada pengadilan yang memutus 

dalam tingkat pertama ( pasal 264 ayat (1) KUHAP ).  

2. Hakim dari pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama membuat penetapan 

untuk meminta bantuan pemerik saan kepada pengadilan negeri tempat pemohon 

peninjauan kembali berada.  
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3. Berita acara persidangan dikirim ke pengadilan yang telah meminta bantuan 

pemeriksaan.  

Berita acara pendapat dibuat oleh pengadilan tingkat pertama yang telah memutus 

pada tingkat pertama.  

        Prosedur Pemeriksaan Peninjauan Kembali 

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

merupakan putusan pemidanaan, terpidana. atau ahli warisnya dapat mengajukan 

permohonan peninjauan kembali, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya. 

2. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah 

memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. 

3. Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu. 

4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan peninjauan kembali, lengkap 

dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda 

terima. 

5. Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau penasihat 

hukumnya beserta alasan¬-alasannya, diterima oleh panitera dan ditulis dalam suatu 

surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan  pemohon. 

6. Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, 

panitera wajib menanyakan dan  mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan 

surat permohonan peninjauan kembali. 

7. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib 

memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada penuntut 

umum. 

8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali 

diterima pengadilan negeri, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak 

memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan 

permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
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9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh 

penasehat hukum dan jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai 

penuntut umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. 

10. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang 

menjalani pidananya, hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada kepala 

lembaga pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan 

terpidana ke persidangan pengadilan negeri. 

11. Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang 

ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera. Berdasarkan berita acara 

pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh majelis 

hakim dan panitera. 

12. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan 

pelaksanaan putusan. 

13. Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah pengadilan 

yang telah memutus dalam tingkat pertama: 

 

a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama; 

b. Hakim dari pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan 

dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada pengadilan negeri tempat pemohon 

peninjauan kembali berada; 

c. Berita acara pemeriksaan dikirim ke pengadilan yang meminta bantuan 

pemeriksaan; 

d. Berita acara pendapat dibuat oleh pengadilan yang telah memutus pada tingkat 

pertama; 

14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang 

sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan pengadilan di tingkat pertama. 
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15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera 

harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke mahkamah agung. Tembusan surat 

pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan  jaksa. 

16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan 

banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara 

pemeriksaan serta berita acara pendapat dan  disampaikan kepada pengadilan banding 

yang bersangkutan. 

17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan mahkamah agung yang telah disahkan oleh 

panitera dikirimkan ke mahkamah agung. 

18. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 

3 KUHAP). 

(Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, 

Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 8-11. ) 

 

4. Pelaksaan Putusan Pengadilan 

a. Hal Menjalankan Putusan Hakim 

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan 

pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan banding seketika diucapkan di muka 

umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertangguhan menjalankan putusan selama empat belas 

hari dalam tempo mana terpidana berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden.  

Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah Keputusan tadi 

menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah 

ditempuh. Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau “in absentia” merupakan 

kekecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada terdakwa secara pribadi atau 

dimana terdakwa hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dimana 

permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakannya kesalahan terdakwa kesalahan 

terdakwa dan pidana dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai 

keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi sudah masuk berkas panitera pengadilan 
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delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini berakibat ditangguhkannya eksekusi 

sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi.  

Dalam hal dimohon banding dari putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi, maka 

putusan pengadilan negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus ditunggu putusan dalam 

tingkkat banding oleh pengadilan tinggi.  

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan 

oleh jaksa, yang untuk itu penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 

KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima 

salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 

1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara 

biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.  

     Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada 

penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP 

menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan 

dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi 

penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putuan pengadilan.  

Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang 

memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, panitera membuat dan 

menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada 

lembaga pemasyarakatan.  

Kalau panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan 

belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang 

ditandatangani oleh hakim dan penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam 

surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di 

atas, harus berusaha, supaya putusan hakim selekas mungkin dijalankan.  
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b. Macam-macam Bentuk Eksekusi : 

1. Eksekusi pidana denda 

Jika putusan pengadilan menjatuhka pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka 

waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan 

cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP). 

 Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 

1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) 

KUHAP harus diartikan : 

a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka 

pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan; 

b.  Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka 

pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada 

terpidana. 

Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat 

diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Dengan demikian jangka waktu pembayaran pidana 

denda paling lama dua bulan. Dan apabila setelah dua bulan dendanya belum juga dibayar oleh 

terpidana, maka eksekusi pidana dendanya diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti 

denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP).  

 

2. Eksekusi barang rampasan untuk negara 

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, 

selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasakan benda atau barang 

rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual 

lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka 

waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan 
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demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara 

itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).  

 

           3. Eksekusi biaya perkara 

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara 

dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal 

yang dimaksud dalam Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan 

tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti 

kerugian ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP dan penjelasannya). 

Siapapun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal 

dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara 

dibebankan kepada negara (222 KUHAP). Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana 

disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/pemungutannya 

dilakukan oleh jaksa. 

Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, jaksa dapat menyita sebagian 

barang milik terpidana untuk dijual lelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana 

yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan 

Lurah/Kepala Desa, maka Jaksa/KAJARI yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau 

permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.  

 

4.  Eksekusi pidana bersyarat 

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14a ayat (1) jo 14d ayat (1) 

KUHP), maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-

sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP). Sampai sekarang ini (setelah 

Negara Hukum RI berusia 57 tahun) belum ada undang-undang yang mengatur tentang 

pelaksanaan, pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat. 
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5. Eksekusi pidana mati 

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana mati maka pelaksanaannya dilakukan 

menurut ketentuan undang-undang tidak di muka umum (Pasal 271 KUHAP).    Ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 11 KUHP tersebut sejak tanggal 27 April 1964 sudah tidak berlaku karena 

diganti dengan UNDANG-UNDANG No. 2/PNPS/1964 tentang TATA CARA 

PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OELH PENGADILAN DI 

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER. Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati 

tidak dapat dilakukan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi diterima oleh 

terpidana (Pasal 13 UU No. 22 TH. 2002). 

Dengan tidak mengurangi ketentua-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang 

menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, 

menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut (pasal 1) Kepala Polisi Komisariat Daerah 

(KAPOLDA) tempat kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, 

setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan (eksekusinya) menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana matau (pasal 3 

ayat (1)). 

Kepala Polisi Komisariat Daerah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban 

sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan 

untuk itu. (Pasal 3 ayat (3)). Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara 

seederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden (pasal 9). 

Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah membentuk sebuah 

regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, duabelas orang tamtama dibawah pimipinan 

seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobil (Brimob). Khusus untuk melaksanakan tugas 

pelaksanaan pidana mati, Regu Penembak tidak menggunakan senjata organiknya. Regu 

penembak berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana 

mati (pasal 10). 
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Setelah terpidana siap di tempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu 

penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Jaksa 

Tinggi/Jaksa (Pasal 13 ayat (1)). Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa 

yang bersangkutan memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan 

menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah 

seupaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas memerintahkan regunya 

untuk membidik jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, 

dia memberikan perintah untuk menembak (Pasal 14). Jaksa tinggi/Jaksa pelaksana pidana mati 

harus segera membuat berita acara pelaksanaan pidana mati.  

 

b.  Biaya Perkara 

KUHAP hanya menyebut tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana 

perhitungannya, dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya 

perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu, yang pertama 

di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan keputusan. Dalam Pasal 197 

ayat (1) KUHAP yang mengatur apa yang harus dimuat suatu putusan pada huruf i menyebut: 

“ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, 

dan ketentuan mengenai barang bukti.”  

Ketentuan kedua yaitu pasal 275 KUHAP, menyatakan bahwa apabila lebih dari satu 

orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian dibebankan 

kepada mereka secara berimbang. Di sini ada perbedaan dengan peraturan lama (HIR), karena 

menurut HIR, pembayaran biaya perkara ditanggung oleh terpidana secara sendiri-sendiri 

(Hoofdelijk). Jadi, masing-masing bertanggung jawab membayar keseluruhan biaya perkara.  

Juga HIR jelas mengatur bahwa setiap orang yang dipidana harus dipidana pula 

membayar biaya perkara (Pasal 378), jadi bersifat imperatif. Hanya orang yang dibebaskan 

(vrijkspraak) dan yang lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging) yang 

tidak membayar biaya perkara. Dalam undang-undang, baik KUHAP maupun HIR tidak 
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mengatur sanksi jika biaya perkara tidak dibayar. Jadi, jelas merupakan piutang negara (perdata). 

Kemudian tidak jelas pula bagaimana memperhitungkan besarnya biaya perkara itu.  

Kegiatan-kegiatan apa yang diperhitungkan untuk biaya perkara. Untuk itu, perlu kita 

bercermin pada hukum acara pidana Belanda (Ned. Sv) yang mengatur lebih jelas dalam Pasal 

581 : (....semua biaya yang timbul karena pemanggilan dan ganti kerugian saksi-saksi dan ahli-

ahli, pelimpahan berkar perkara, dan biaya perjalanan untuk menghadiri sidang peradilan, 

dengan kecuali biaya-biaya yang tidak perlu). Patut disebut di sini bahwa sebagai dasar jaksa 

menagih biaya perkara, harus dinyatakan hal itu dalam suatu surat perintah bevel schrift.  

         

    c.  Hapusnya Hak Eksekusi 

Pada umumnya, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada 

kesempatan pertama akan melakukan eksekusi (Pasal 270 KUHAP). Akan tetapi, adakalanya 

jaksa tidak dapat melakukan eksekusi atau hak eksekusi telah habis sehingga putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan untuk selama-lamanya. Hal ini dapat terjadi 

karena hal-hal berikut. 

1.    Kematian terpidana 

 Doktrin menganut paham bahwa hukuman atau pidana dijatuhkan semata-mata terhadap 

pribadi terpidana atau si terhukum, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Dengan 

demikian, jika terpidana meninggal dunia, hak eksekusi tidak dapat dilakukan. 

    Terhadap ketentuan di atas, dahulu ada pengecualian yang dimuat dalam Pasal 368 HIR yang 

berbunyi sebagai berikut. 

“Jika orang yang melakukan pelanggaran pidana telah meninggal setelah putusan hakim yang 

tidak dapat diubah lagi, maka dalam perkara-perkara pelanggaran peraturan pajak dan cukai, 

semua denda dan perampasan serta biaya-biayanya ditagih dari ahli-ahli waris atau wakil-wakil 

orang yang meninggal itu.” 
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 Akan tetapi, ketentuan di atas tidak dianut oleh KUHAP. Sebaiknya dalam rangka 

penyempurnaan KUHAP, hal tersebut perlu mendapat perhatian.  

 

2.    Daluwarsa 

Ketentuan tentang daluwarsa hak eksekusi dimuat dalam Pasal 84 KUHP yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

(1)   Hak menjalankan hukuman hilang karena daluwarsa 

(2)  Tenggang daluwarsa ini untuk pelanggaran-pelanggaran, lamanya dua tahun, untuk  

kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan, lamanya lima tahun, dan untuk kejahatan 

lain, lamanya sama dengan lebih tenggang daluwarsa hak menuntut pidana, ditambah 

sepertiga. 

(3)  Tenggang daluwarsa ini sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah 

dijatuhkan. 

(4)    Hak menjalankan hukuman mati tidak kena daluwarsa. 

Berkenaan dengan Pasal 84 ayat (3) KUHP, menjadi kabur jika terpidana dijatuhkan hukuman 

seumur hidup. Sayogyanya hal ini termasuk ayat (4).  

3.    Grasi 

Ketentuan tentang grasi dimuat dalam Pasal 14 UUD 1945. Pengertian grasi adalah 

wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh hukuman yang telah dijatuhkan 

hakim atau mengurangi hukuman, atau menukar hukuman pokok yang berat dengan suatu 

hukuman yang lebih ringan. Dahulu, grasi ini merupakan hak raja sehingga dianggap sebagai 

anugerah raja. Akan tetapi, pada saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan suatu 

yang dirasa tidak adil jika hukum yang berlaku menimbulkan kekurangadilan. 
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Perihal grasi ini sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 

Grasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.  

(http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/05/eksekusi-tindak-pidana-umum.html) 

 

d.  Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan 

Pada saat dan selama si terpidana menjalankan hukumannya menurut putusan pengadilan 

yang telah dieksekusi oleh jaksa, masih juga ada aturan pengawasan dan pengamatan terhadap 

pelaksanaan itu. Aturan detil teknis untuk itu ditentukan dalam KUHAP Pasal 277-283, di 

antaranya diatur bahwa setiap pengadilan harus memiliki dan menunjuk khusus hakim yang 

diberikan tugas membantu ketua pengadilan. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan dan 

pengamatan terhadap setiap putusan pengadilan itu yang menjatuhkan hukuman perampasan 

kemerdekaan seperti pidana kurungan, penjara, pidana bersyarat, dan sebagainya. Dengan tugas 

itu, dia disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk bertugas paling lama dua 

tahun. Tugas pengawasan dan pengamatan itu sudah dimulai sejak jaksa menyampaikan 

tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukannya. Berita acara itu harus 

dicatat oleh panitera di dalam register pengawasan dan pengamatan.  

 Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian 

bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan 

pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi 

pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 

serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengematan 

tersebut tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan 

pengamatan tersebut berlaku juga bagi terpidana bersyarat (Pasal 280 KUHAP). Atas permintaan 

Hakim Pengawas dan Pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi 

secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam 

pengamatan hakim tersebut. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim 

pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang 

cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHAP). Hasil pengawasan dan pengamatan 

http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/05/eksekusi-tindak-pidana-umum.html
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dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 

283 KUHAP).  

 KUHAP merumuskan secara eksplisit bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim 

itu dimaksudkan agar diperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah benar-benar 

dilaksanakan (Pasal 280). Hasil yang diperoleh dari pengawasan itu akan menjadi bahan 

penelitian untuk memperoleh manfaat apakah yang dapat ditemukan dari pemidanaan itu 

terhadap perilaku si narapidana. Dari hasil penelitian itu, akan dapat pula diketahui bentuk dan 

cara pembinaan apa yang lebih sesuai dan dapat saling berpengaruh timbal balik terhadap cara 

hidup si terpidana selama dalam menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, 

bisa jadi hasil penelitian itu pun akan berguna juga sampai dengan setelah si terpidana selesai 

menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat. Untuk maksud seperti itulah maka hakim 

pengawas dapat meminta kepada atau diberikan sebagai laporan oleh kepala LP secara berkala 

atau sewaktu-waktu mengenai perkembangan perilaku dan pembinaan yang diberikan kepada si 

terpidana. Konsultasi dan konseling koordinatif antara hakim pengawas dengan kalapas dapat 

dilakukan terhadap cara pengawasan dan pembinaan terpidana tertentu dengan mengetahui 

kelakuan khusus dalam melaksanakan hukumannya.  

 Ketentuan KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan di atas itu menunjukkan bahwa 

hukum acara pidana yang dianut Indonesia kini, tidak lagi bertujuan untuk menghukum sebagai 

balas dendam atas kejahatan si terpidana. Hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan telah 

ditinggalkan sebagai bagian peradaban hukum masa lalu. Ajaran hukum terkini yang dianut 

Indonesia adalah bahwa pelaksanaan hukum merupakan satu rehabilitasi dan reintegrasi bagi 

terpidana agar kembali hidup normal ke dalam peradaban masyarakat umum. Dengan ajaran 

yang diyakini itu, maka yang dulunya penjara telah diganti nama jadi lembaga pemasyarakatan 

(LP). Nuansa substansi dalam konsep LP menjadi sebentuk klinik penyembuhan penyakit 

masyarakat dalam bentuk kejahatan yang diidap oelh si terpidana. Jumlah dan lama hukumannya 

menjadi sebentuk resep obat dengan kadar kualitas tertentu, yang jika resep itu telah dipenuhi, 

maka seharusnya orang yang bersangkutan sudah akan sehat, normal, kembali ke masyarakat 

setelah keluar dari LP.  
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Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan 

maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan 

pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana 

dipekerjakan di situ dapat dijembatani. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai 

narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.  

     Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim KUHAP adalah 

sebagai berikut: 

1.   Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana, dan 

kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 

KUHAP). 

2.  Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. 

Register tersebut wajib dibuat, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kera 

dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 

KUHAP). 

3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian 

bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan 

penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik 

antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. 

Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, 

pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 

KUHAP). 

4. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan 

menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentangn perilaku 

narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP). 

5.  Hakim dapat membicarakan denagn kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara 

pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh 
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hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 

283 KUHAP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

BAB V 

SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA 

 

A.   Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Penganut Sistem Hukum Civil Law (Eropa  

Kontinental) Dengan Sistem Hukum Common Law (Anglo Saxon) 

 

1. Sistem Peradilan Pidana Eropa Kontinental (Civil law system) 

 

Sistem peradilan pidana Eropa Kontinental mempergunakan sistem peradilan yang 

berbeda dengan sistem Anglo Saxon. Di negara-negara Eropa Kontinental dianut sistem di 

mana Hakim atau Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana; dengan kata lain hakim 

atau majelis hakimlah yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan 

sekaligus menjatuhkan putusannya baik berupa pemidanaan ataupun pembebasan.  

 

      Pada sistem ini hakim terikat dengan undang-undang (hukum tertulis). Kepastian 

hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat 

dengan putusan hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan Common 

Law dengan asas preseden. Artinya hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan hakim 

sebelumnya pada perkara yang sejenis tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat. 

                Sistem peradilan pidana Eropa Kontinental tidak mengenal sistem juri. Tugas dan 

tanggung jawab hakim di sini adalah memeriksa langsung materi perkaranya, menentukan 

bersalah atau tidaknya terdakwa kemudian sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir 

hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Hakim 

berpikir dari ketentuan yang umum untuk diterapkan pada kasus “in-konkreto” yang sedang 

diadili.      

 

 Karakteristik sistem hukum pidana/acara pidana civil law (Belanda) adalah : 

 Bersumber pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan Case- law, Doktrin, 
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 Menganut asas legalitas atau “the principle of legality”. 

 Syarat umum bagi pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Belanda adalah 

gabungan antara perbuatan yang dilarang dan pelaku yang diancam dengan pidana. 

 Dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum pidana Belanda mengakibatkan keterikatan 

hakim terhadap isi ketentuan undang-undang dalam menyelesaikan perkara pidana. 

 Sistem hukum pidana Belanda mengenal pembedaan antara kejahatan (miisdrijven) dan 

pelanggaran (overtredingen). 

 Sistem peradilan yang dianut di semua negara yang berlandaskan “civil law system” pada 

umumnya sistem inquisitoir. 

 Sistem pemidanaan yang dianut pada umumnya di negara-negara yang berlandaskan civil 

law system adalah pemidanaan alternatif dan alternatif kumulatif dengan batas 

maksimum dan minimu ancama pidana yang diperlukan menurut undang-undang. 

(Romli Atmasasmita,1996: 45) 

 

 

            2. Sistem Peradilan Pidana Common Law/ Anglo Saxon 

 

Menganut sistem juri, di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa 

dan memutuskan hukumnya, sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya 

kemudian menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Di sini hakim terikat oleh stare 

decisis atau debinding force of precedent, artinya putusan hakim terdahulu mengikat 

hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenis. Sistem peradilan juri 

ini sebagaimana manifestasi dari pemikiran lama, bahwa peradilan merupakan tugas dan 

tanggung jawab rakyat. 

Hukum pada negara yang menganut sitem hukum anglo saxon atau common law, 

metode berpikirnya menggunakan metode induktif, yaitu proses berpikir dari yang 

khusus ke yang umum. Mereka mendasarkan putusannya  pada kasus in-konkreto (aturan 

khusus) yang berlaku khusus kemudian diangkat menjadi aturan umum yang berlaku 

sebagai preseden bagi hakim lainnya pada perkara yang sejenis. 
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Asas preseden di atas dimaksudkan untuk mempercepat putusan hakim, sebab 

dasar untuk memutus pada perkara yang sama telah ada sebelumnya. Metode yang 

digunakan dalam menilai fakta kasus adalah “analogi” yang membandingkan antara 

peristiwa-peristiwa yang sejenis. Preseden ini berbentuk sebagai suatu lembaga, yaitu 

terdiri atas sebagian besar hukum tidak tertulis (ius non scriptum) melalui putusan-

putusan hakim. Namun, hasil karya hakim ini hanya karya yang berbentuk putusan 

pengadilan yang diakui sebagai hukum. 

Juri dalam sistem peradilan common law   dipilih dari warga masyarakat yang 

bukan ahli hukum. Tujuan yang essensial dari asas preseden pada sistem peradilan yang 

menggunakan juri adalah untuk mewujudkan hakekat “kepastian hukum” sebagai salah 

satu tujuan hukum dan sekaligus mengimplementasikan aspek fleksibilitas dan 

kecermatan.         

 

Sistem peradilan common law ini juga mengandung kelemahan, yaitu antara lain 

keharusan melakukan konsultasi bagi hakim dan juri yang dapat menimbulkan penilaian 

negatif, serta kemungkinan data yang tidak akurat pada jumlah kasus yang banyak. Untuk 

itu dituntut kemampuan maksimal seorang hakim dalam menganalogikan suatu kasus 

dengan kasus lain yang sejenis. 

Karakteristik sistem hukum pidana dalam “common law” adalah : 

 Sistem hukum Inggris bersumber pada : custom, legislation, dan case law. 

 Sistem hukum Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas. 

 Kekuasaan hakim  dalam sistem common law sangat luas dalam memberikan penafsiran 

terhadap suatu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. 

 Ajaran kesalahan dalam sistem common law (Inggris) dikenal melalui doktrin mens rea. 

 Dalam sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana tergantung dari ada atau 

tidaknya actus reus dan mens rea. namun demikian unsur “mens rea” ini merupakan 

unsur yang mutlak dalam pertanggungjawaban pidana dan harus ada terlebih dahulu pada 

perbuatan tersebut sebelum dilakukan penuntutan. 

 Sistem hukum Inggris dan negara-negara yang menganut sistem common law tidak 

mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagai halnya di negara-negara 

yang menganut civil law system. 
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 Sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara-negara common law pada prinsipnya 

menganut sistem “accusatoir”. 

 Sistem pemidanaan yang berlaku pada umumnya di negara-negara yang menganut sistem 

common law adalah bersifat kumulatif. 

Dengan demikian, di negara-negara yang menganut “civil law system” pengadilan 

merupakan suatu instansi yang dibentuk melalui perundang-undangan, sedangkan di 

negara-negara yang menganut “common law sistem” hukum dibentuk oleh pengadilan.   

(Romli Atmasasmita,1996: 35) 

 

  

B. Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara 

1. Sistem Peradilan Pidana Inggris. 

          Sampai akhir 1986, proses penuntutan bagi perkara-perkara ringan di Inggris 

dilakukan oleh Polisi sendiri (Police Prosecutor). Sedangkan perkara yang agak berat 

dilakukan oleh pengacara yang disebut Solicitor. Dan perkara-perkara yang berat 

disidangkan di pengadilan tinggi (tingkat banding) dengan penuntut Umum pengacara 

yang disebut Barrister. Namun sejak 1986 yang menentukan apakah perkara yang 

disidik Polisi dapat diajukan ke pengadilan atau tidak adalah Jaksa yang tergabung 

dalam Crown Prosecution Service (CPS). Dan di Inggris terdapat 31 kejaksaan atau 

CPS yang terdiri dari Crown Prosecutor, senior Crown prosecutor, Assistan branch 

CPS, Branch prosecutor (di Indonesia setingkat Kepala Kejaksaan Negeri), dan Chief 

Prosecutor (setingkat Kepala Kejaksaan tinggi).  

         

    Sumber hukum dalam sistem peradilan pidana di Inggris terdiri dari :  

a.  Custom, merupakan sumber hukum tertua. Tumbuh dan berkembang dari kebiasaan  

suku Anglo Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan Common Law. Sehingga 

sistem hukum Inggris disebut juga system anglo saxon. 
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b.  Legislation atau statuta, berupa Undang-undang yang dibuat melalui parlemen. 

c. Case Law, atau judge made law: hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat 

melalui putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim berikutnya melahirkan asas 

precedent. 

            Dalam system Common Law seperti di Inggris, adat istiadat atau kebiasaan 

masyarakat (custom) yang dikembangkan berdasarkan putusan Pengadilan mempunyai 

kedudukan yang sangat kuat karena berlaku asas stare decisis atau asas binding force 

of precedents. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada 

sebelumnya. Bagian putusan hakim yang harus diikuti dan mengikat adalah bagian 

pertimbangan hukum yang disebut sebagai ratio decidendi sedangkan hal selebihnya 

yang disebut obiter dicta tidak mengikat.  

Dalam sistem peradilan Inggris benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang 

direkrut dari masyarakat biasa. Tugas hakim hanya memastikan persidangan berjalan 

sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Oleh karena itu, tugas jaksa 

dan pengacara dalam persidangan adalah menyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau 

tidak. Berbeda dengan sistem civil law yang dianut Indonesia sebagai kelanjutan dari 

sistem hukum yang dianut Belanda, maka tugas hakim di pengadilan lebih berat karena 

selain harus menentukan benar salahnya terdakwa juga menetapkan hukumanan 

(vonis)nya.  

              Pada tahun 1994 telah terjadi pergeseran sistem akusator menjadi sistem 

inquisitor dalam hukum acara Pidana Inggris. Hal ini dilatarbelakangi karena Polisi di 

Inggris kesulitan untuk mengungkap atau menyelesaikan berbagai kasus yang 

menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat terutama terorisme. Karena tersangka 

berlindung dibalik kekebalan hukum yang diberikan oleh UU antara lain hak untuk diam 

(right to remain silent). Perubahan tersebut dilihat dari konteks keberadaan sistem hukum 

yang ada di dunia (civil Law dan common law) ternyata saat ini bukan saatnya lagi 

memperdebatkan secara tajam perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.  

( (http://gocampus.blogspot.com/2010/02/sistem-peradilan-pidana-perbandingan.html) 

http://gocampus.blogspot.com/2010/02/sistem-peradilan-pidana-perbandingan.html
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2. Sistem Peradilan Pidana Belanda. 

Sistem peradilan Belanda berbeda dengan sistem peradilan lain, karena kurang 

menggunakan sanksi-sanksi pidana. Mereka memperhatikan juga segi-segi nonhukum dari SPP 

dan lingkungan sosial di mana sistem tersebut berfungsi.  

Aparatur Penting dalam Sistem Peradilan Pidana Belanda. 

1. Polisi 

Berkaitan dengan hukum Acara Pidana di Belanda, susunan organisasi, 

perlengkapan dan latihan, peranan dinas kepolisian, serta sikap dan kebiasaan-kebiasaan di mana 

kepolian merupakan unsure yang sangat penting bagi cara dan bagaimana SPP berfungsi. 

Kadang-kadang dalam menjalankan kekuasaannya dinilai dalam pengertian yang negative 

terhadap tindakan yang merupakan kewenangan aparat lain dalam SPP. Secara praktis, dikatakan 

kasus-kasus dapat memasuki SPP di Negeri Belanda hanya melalui polisi (Undang-Undang 

Kepolisian Tahun 1958). Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dibedakan tiga macam 

tugas kepolsian : 

1. Fungsi memelihara keamanan; 

2. Fungsi pelayanan masyarakat; 

3. Fungsi peradilan pidana. 

Sebagian besar kegiatan kepolisian tersebut bersifat noncriminal. Khusus tugas kepolisian yang 

berkaitan dengan butir 3, fungsi peradilan pidana reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, 

dirinci sebagai berikut :  

a) Personal yang disumpah berwenang untuk membuat laporan tertulis (processen 

verbal/berita acara) dan melakukan penyidikan kejahatan. 
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b)  Polisi penyidik kejahatan (perwira polisi dan para detektif reskrim). 

c)   Asisten penuntut yang sebagian besar terdiri dari perwira polisi (dalam butir b). 

Di Negara Belanda kepolisian berada di bawah yurisdiksi Kantor Penuntut Umum 

(Kejaksaan Negeri) sehubungan dengan kegiatannya dalam penyidikan kejahatan. Dalam 

praktik, kepolisian beroperasi dengan bebas dalam kegiatan ini, secara mutlak diberi kekuasaan 

untuk tidak melimpahkan penuntutan ke kejaksaan bagi si pelanggar hukum, selama tidak 

bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh penuntut umum. 

 

2. Jaksa Penuntut Umum 

Di dalam SPP Belanda, selain polisi dikenal pula petugas lain, yaitu Jaksa Penuntut 

Umum, yang mempunyai tugas : 

1. Sebagai Kepala Penyidik; 

2. Membuat keputusan dalam penuntutan; 

3. Sebagai penuntut umum dalam persidangan ; 

4. Melaksanakan (eksekusi) hukuman yang telah dijatuhkan. 

Ad 1.  Sebagai kepala penyidik, yaitu bahwa penuntut umum pada tingkat pengadilan 

wilayah berada di bawah kekuasaan hukum, mengepalai atau memimpin penyidikan yang 

dilakukan polisi. Di dalam praktik, Jaksa Penuntut Umum yang melakukan secara langsung 

dalam kebijaksanaan penyidikan. Dalam melakukan pengawasan terhadap penyidikan dibdakan 

anrata “instruksi umum” dan turut serta langsung dalam kegiatan penyidikan. 

Ad 2. Ketetapan atau keputusan penuntutan, merupakan tugas dan kekuasaan penuntut umum 

yang penting. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menetapkan kasus-kasus mana yang 

akan dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa penuntut umum membuat dan mengajukan surat 

dakwaan. Jakasa penuntut umum menentukan kasus dan juga menentukan sifat dakwaan yang 

akan dikenakan. Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan formal dan hakim harus membatasi 
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pembahasannya sesusi dengan dakwaan tersebut. Keputusan untuk menuntut merupakan hal 

yang sangat rumit sekali. Setelah menerima berita acara dan laporan polisi, jaksa memiliki 

beberapa pilihan yang terbuka baginya :  

a) Ia dapat menutup perkara tersebut dengan dalih tidak beralasan (kekuasaan untuk tidak 

menunut/non pro-eksekusi). Dapat dibedakan antara pembebasan karena alasan tidak 

berwenang (bevoegheissepot) dan menutup (beleidssepot). Pembebasan dengan alasan 

“tidak berwenang” (nonkompetensi) berlaku apabila kantor kejaksaan berpendapat bahwa 

wewenang formal sistem peradilan pidana belum terpenuhi, misalnya kurangnya bukti 

tentang kesalahan terdakwa (perbuatannya tidak dapat dibuktikan) atau terdapat 

kesangsian perihal dapat dihukum  atau dapat dipertanggungjawabkan penuntutan 

terhadap penuntutan tadi. Pembebasan berdasarkan kebijaksanaan berlaku apabila kantor 

kejaksaan berpendapat wewenang formal SPP telah terpenuhi. Namun, bagaimanapun 

telah meyakinkan bahwa kepentingan umum tidak menginginkan adanya penuntutan. 

b) Ia dapat meminta kepada polisi untuk melengkapi atau menambah informasi mengenai 

kasus tadi atau laporan sosial atau kejiweaan (sosial atau psikiatri) dari kepala probasi 

atau ahli psikiatri. 

c) Ia dapat membebaskan kasus tersebut setelah si pelaku dan menegurnya karena 

perilakunya (teguran kejaksaan). 

d) Ia dapat menetapkan untuk memberikan pembebasan bersyarat (voorwaardelijksepot) 

dengan menggunakan syarat serupa itu sebagai penggantian rugi kepada kerugian sang 

korban menyrahkan si pelaku  kepada aparat sosial atau medis (kedokteran),atau 

menempatkannya untuk masa percobaan/probasi. Apabila tindak pidananya ringan dan 

juga pada tindak pidana yang agak lebih serius ia dapat mengadakan transaksi dengan si 

pelaku apabila si pelaku setuju untuk membayar sejumlah uang (bisa dibandingkan 

dengan semacam denda) tanpa penghukuman. 

e) Ia dapat mengajukan perkara/kasus tadi kepada hakim instruksi (rechtercommissris) 

untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. 

f) Ia dapat mengajukan kasus tadi ke pengadilan dan jika demikian harus menetapkan 

dakwaan apa yang akan diajukan. 
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Hak untuk menjalankan kebijaksanaan penuntutan di  samping pembebasan     karena 

alasan tidak berwenang dan untuk memilih di antara alternatif (pilihan-pilihan) disebut sebagai 

asas oportunitas (opportuniteits beginsel) dan asas kebijaksanan (kelayakan). Acara pidana 

Belanda mengakui asas ini bagi semua tindak pidana dan banyak menggunakan asas ini.  

Peranan jaksa dalam persidangan yaitu selama persidangan jaksa merupakan lawan 

terdakwa. Pandangan umum di Negeri belanda bahwa seorang jaksa tidak boleh sekedar berpikir 

dari segi menang atau kalah semta-mata, tetapi secara berkesinambungan harus  dapat 

menimbang, menilai kepentingan publik terhadap kepentingan individu. 

Di Negeri Belanda tidak terdapat permohonan sistem tawar menawar seperti terdapat di 

beberapa sistem hukum Anglo-Amerika (ple-bargining), seperti di Amerika Serikat. Hal ini 

antara lain ada hubungannya dengan kenyataan, apakah terdakwa mengakui atau tidak mengakui 

yang secara formal tidak akan mempengaruhi sifat persidangan. 

Dalam praktik diketahui bahwa tidak terdapat perundingan antara jaksa dan terdakwa 

atau penasihatnya sehubungan dengan disposisi perkara tadi melalui penutupan perkara 

berdasarkan kebijaksanaan maupun melalui transakai. Sehubungan dengan hal itu, ditemukan 

pula cara-cara baru untuk membatasi monopoli jaksa. Antara lain kenyataan bahwa kantor 

kejaksaan secara hierarkis tinduk pada pengarahan jaksa agung di pengadilan banding; kenyataan 

bahwa menteri kehakiman bertanggung jawab pada parlemen bagi kebijaksanaan penuntutan, 

kesemuanya bersifat melindungi dari penyalahgunaan kejaksaan. 

Setiap pihak yang berkepentingan dan beranggapan bahwa jaksa telah berbuat keliru 

karena menolak untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan berhak untuk berusaha agar 

diadakan tinjauan kembali peradilan dan mohon kepada pengadilan banding untuk memaksa 

jaksa mengadakan tutuntutan. Pengadilan dalam prosedur ini dapat menguji secara menyeluruh 

terhadap penutupan perkara karena alasan tidak berwibawa dan penutupan perkara karena 

kebijaaksanaan. Dengan demikian seorang tertuduh yang merasa bahwa dakwaan telah 

dilontarkan secara berat sebelah (tidak adil) atau proses kelanjutan dari perkaranya dilakukan 

secara tidak adil dapat memohon ganti rugi kepada “Raadkamer” (suatu bagian dari pengadilan 

wilayah, yang terdiri dari tiga orang hakim). 
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Pengaduan serupa hanya dapat diajukan apabila dalam perkara yang bersangkutan, penutupan 

perkara dengan alasan tidak berwenang (bevoegd-heidsspot), telah menutup-nutupi perkara atau 

mempetisekan dan mengakhiri begitu saja. 

 

Ad 3. Peranan jaksa dalam persidangan.  

Selama persidangan jaksa merupakan lawan terdakwa. Menurut pandangan umum di 

negeri Belanda seorang jaksa tidak boleh sekadar berpikir dari segi menang atau kalah semata-

mata. Ia secara berkesinambungan harus dapat menimbang, menilai kepentingan publik terhadap 

kepentingaan individu. Seorang jaksa diharap untuk dapat menyajikan bukti tentang apa yang  

didakwakan dmauihadapan persidangan. Ia dapat memanggil para saksi maupun ahli dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dalam  persidangan. Karen  hakim adalah pencari 

kebenaran yang aktif dan tidak berpihak, jaksa bersifat relatif pasif selama persidangan yang 

berarti sangat berlawanan sekali dengan sidang perkara pidana ala Anglo Saxon. Pada 

kesimpulan persidangan, jaksa memberikan komentar mengenai pembuktian dan memohon 

hukuman. 

Pengadilan sekali-kali tidak terikat oleh pernyataan sebagai kesimpulan jaksa tadi 

(requisitor). Begitu pengadilan telah mengumumkan keputusannya, jaksa bisa 

mempertimbangkan untuk mencari jalan menentangnya apaabila ia berpendapat bahwa 

keputusan tadi tidak dapat dibenarkan. 

Ad 4. Eksekusi hukuman.  

Kantor kejaksaan secara formal bertanggung jawab bagi pelaksanaan keputusan 

pengadilan. Peranan kantor kejaksaan dalam hal ini jauh lebih penting daripada sekadar 

menjatuhkan denda, melakukan penahanan atau menghukum seseprang. Dalam hal ini kantor 

kejaksaan harus menaati nasihat para pejabat pusat selain melakukan seleksi pada sistem koreksi 

mengenai kasus tersebut. Selain itu, kantor kejaksaan dapat pula menjalankan pengaruhnya 
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mengenai berapa lama seseorang harus menjalani hukuman, di samping dapat menangguhkan 

eksekusi hukuman yang dikenakan. 

3. Pengacara 

Para terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Para anggota pengacara memiliki 

kewenangan untuk memberikan bantuan hukum di semua perkara dalam pengadilan wilayah. 

Dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan dengan yurisdiksi terbatas, terdakwa boleh 

meminta orang lain membelanya. Fungsi pembelaan di negeri Belanda secara eksklusif berada 

ditangan pengacara professional (advokat). 

Seorang pengacara yang terdaftar mempunyai hak untuk menemui pembesar di semua 

pengadilan di negeri Belanda dalam kasus-kasus pidana. Setiap terdakwa bebas untuk memiliki 

pembela setiap saat selama pemeriksaan. 

Di sebagian besar wilayah-wilayah pengacara/pembela telah menetapkan pembeian jasa 

oleh seorang pembela secara darurat bagi para ttersangka yang ditankap dan berada dalam 

tahanan untuk jangka waktu empat puluh delapan jam maupun perpanjangannya. Penasihat 

hukum ditugaskan untuk seorang terdakwa yang ditahan untuk jangka waktu yang lebih lama 

apabila ia masih belum diwakili seorang pembela (biaya perkara ditanggung negara). Para 

tersangka yang tidak ditahan selama menunggu masa persidangan dan yang tidak mampu 

menyewa pengacara dapat mengajukan permohonan kepada dewan bantuan hukum wilayah 

untuk menugaskan seorang pembela. Para pengacara ini menerima imbalan dari  dalam tugas 

menangani perkara  sesuai dengn uang jasa yang ditentukan. 

Sebagian besar peengacara sama sekali belum pernah atau hanya terkadang saja terlibat 

dalam tugas menangani perkara pidana seperti ini. Sebelum tahun 70-an perwakilan dalam 

kasus-ksus bantuan hukum pada umumnya berkualitas buruk. Sering sekali terdakwa berada 

dalam penahanan sebelum disidangkan dan sebelum ia bertemu pembela untuk pertama kali, dan 

hubungan inipun sering singkat dan dangkal sekali. Pembela sering membatasi peranannya 

sampai pada permohonan pengampunan belaka pada persidangan. Dalam praktik masalah 
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mewakilkan ini biasanya diserahkan kepada anggota pengacara yang masih junior dan belum 

berpengalaman.  

Pada dasa warsa 1970-an terdapat sedikit perubahan. Salah satu tanda adanya perubahan 

ini adalah didirikannya dinas atau pelayanan pembelaan darurat untuk keperluan di atas. Sebagai 

hasil program ini, dewan Pembina dilibatkan ke dalam kasus lebih cepat, pda kantor polisi dan 

dapat mempengaruhi keputusan mengenai penahanan sementara menunggu persidangan. Selai 

itu, himpunan pengacara memiliki rencana untuk mendirikan yayasan yang mempekerjakan 

banyak pengacara yang ahli dalam perkara-perkara pidana. Juga didirikan himpunan pengacara 

yang menyibukkan diri mereka dengan membantu klien-klien miskin, kelompok di mana 

sebagian besar para terdakwa dalam kasus-kasus pidana itu terlibat. Juga masih ada ahli-ahli 

hukum lainnya yang berafiliasi dengan aparat atau badan-badan probasi dan dalam hal ini 

mengkhususkan diri dalam kasus-kasus pidana. Pembela diberi hak untuk hadir pada waktu 

diadakan interogasi terhadap kliennya. Ia diperbolehkan untuk mengunjungi kliennya yang 

ditahan dan dibolehkan menggunakan upaya-upaya hukum atas nama kliennya. Ia diperbolehkan 

memanggil saksi-saksi, diperbolehkan melibatkan catata-catatan mengenai kasus dan juga berhak 

untuk minta salinan catatan tertulis mengenai pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh polisi 

(proses verbal), laporan sosial dan psikiatri (dokter jiwa) dan dokumen-dokumen lainnya.Dalam 

kasus-kasus pada pengadilan wilayah, pembela hanya diperbolehkan berpartisipasi dalam 

persidangan apabila terdakwanya juga hadir di pengadilan. 

4. Hakim 

Pihak-pihak yang berperan pada proses peradilan pidana di negari Belanda selain polisi, 

jaksa penuntut umum, juga ada pejabat yang disebut hakim. Jaksa pnuntut umum mengajukan 

rekuisitor, tetapi sama sekali  tidak mengikat keputusan pengadilan. Di Negeri Belanda tidak 

dikenal adanya sistem juri (dewan juri) seperti di Amerika Serikat, semua kasus pidana yang 

dihadapkan ke pengadilan seluruhnya hanya ditangani oleh jaksa penuntut umum, hakim dan 

pengacara. 

Tugas hakim dalam mncari kebenaran materiil sesuai dengan teori dari  Trapman, bahwa 

hakim harus menilai surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa dari segi objektif untuk objektif, 
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jaksa penuntut umum menilai surat dakwaan tersebut dari segi subjektif untuk objektif, 

sedcangkan pengaca (pembela) dari segi subjektif untuk subjeltif. Teori tersebut menuinjukkan 

bahwa hakim bertugas sebagai penegah, objektif dan tidak memihak dalam menjatuhkan 

putusan. 

(Mien Rukmini,2003: 232-243) 

 

                3. Sistem Peradilan Pidana Amerika  

Walaupun Amerika merupakan negara yang memiliki hubungan sejarah dengan Inggris, 

namun antara Inggris dan Amerika memiliki sistem peradilan pidana yang sedikit berbeda.  

Sistem peradilan pidana di Amerika cukup rumit, tidak ada bentuk baku sistem peradilan pidana 

di Amerika karena setiap negara bagian memiliki sistem peradilannya masing-masing, walaupun 

secara garis besar terdapat kesamaan. 

 

Kepolisan  

Polisi adalah pintu utama atau pintu masuk dalam sistem peradilan pidana Amerika. 

Polisi pada umumnya adalah pihak pertama yang melakukan kontak dengan seorang tersangka 

pelaku tindak pidana dan dipaksa untuk membuat sebuah keputusan penting tentang kelanjutan 

tersangka tersebut. Keputusan paling utama yang dilakukan seorang polisi terhadap tersangka 

tersebut adalah ketika memutuskan untuk melakukan penangkapan atau tidak yang berakibat 

pada perjalanan tersangka tersebut untuk menempuh sistem peradilan pidana Amerika.  

(Lihat Geoffrey P. Alpert, 1985: 27) 

Di Amerika (ditiap-tiap negara bagian) dikenal beberapa macam kepolisian, diantaranya:  

1.Municipal Police (Polisi Kotapraja);  

2.State Police (Polisi Negara Bagian);  

3.Sherrif Department (Sherrif);  
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Sedangkan negara federal memiliki kepolisian diantaranya:  

1.Federal Bureau Invesigation (FBI);  

2.Drug Enforcement Administration (DEA);  

3.dll  

 

Municipal Police  

Berawal dari konsep penjaga malam yang diterapkan di Boston tahun 1636 dan polisi 

siang di Philadelphia 1833, pada tahun 1854, antara penjaga malam dan polisi siang digabung 

dalam sebuah departemen yang berada di bawah seorang Marshal yang dipilih setiap 2 tahun 

sekali.  

Berawal dari konsep itulah muncul sebuah kepolisian kotapraja yang berfungsi untuk melindungi 

kota dan warganya dari kejahatan-kejahatan. 

 

State Police  

Dibandingkan dengan kepolisian kotapraja, kehadiran polisi negara bagian terbilang baru. 

Kemunculan lembaga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ketidak efisienan 

kinerja polisi kotapraja serta departemen Sheriff yang tidak mampu melaksanakan penegakan 

hukum dengan baik dalam yurisdiksinya 

 

Sherrif Departments  

Keberadaan departemen ini sudah dikenal jauh sebelum koloni-koloni Inggris datang ke 

Amerika. Di Amerika sendiri, di 33 negara bagian departemen ini merupakan departemen resmi 

yang memimpin urusan penegakan hukum di kota. Sheriff tidak hanya memimpin urusan 

penegakan hukum, Sheriff juga merupakan unsur penting dalam pemerintahan kota.  

Saat ini, Sheriff memiliki tiga tanggungjawab utama, yaitu:  

•Menyelenggarakan layanan penegakan hukum;  

•Merawat penjara kota; dan  
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•Sebagai petugas pengadilan kota  

Kejaksaan  

Penuntut Umum di Amerika baik yang disebut sebagai State Attorney, District Attorney 

maupun United States Attorney mewakili pemerintah dalam sistem peradilan pidana di Amerika. 

Penuntut umum adalah pejabat terpilih atau ditunjuk yang memegang peringkat teratas dalam 

komunitas penegak hukum. Seringkali penuntut umum bertanggungjawab atas seluruh 

koordinasi yang berkaitan dengan aktifitas pengadilan pidana mewakili pemerintah. Penuntut 

Umum memegang peranan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. 

Kejaksaan berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan 

merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (United 

States Attorney General). Walaupun berada di wilayah eksekutif, namun Kejaksaan bekerja 

disemua tingkatan proses yudisial, dari pengadilan rendah hingga pengadilan banding negara 

bagian dan federal yang tertinggi.  

Kejaksaan di Amerika terdiri dari:  

1.Jaksa Penuntut Federal (United States Attorney/ Federal Prosecutor);  

2.Jaksa Penuntut Negara Bagian (State Attorney/ District Attorney);  

3.Jaksa Agung Negara Bagian;  

 

Jaksa Penuntut Federal  

Setiap wilayah yudisial federal memiliki satu jaksa penuntut Amerika Serikat (United 

States Attorney/ federal prosecutor) dan satu atau lebih asisten jaksa penuntut Amerika Serikat. 

Mereka bertanggungjawab untuk menuntut para terdakwa dalam kasus-kasus pidana di 

pengadilan wilayah federal dan untuk membela Amerika Serikat bila negara ini digugat di suatu 

pengadilan rendah federal.  

Sampai saat ini terdapat 93 (sembilan puluh tiga) kantor jaksa penuntut Amerika Serikat 

yang berada di 50 negara bagian Amerika Serikat, District of Columbia, Guam, Northern 

Mariana Islands, Puerto Rico dan Virgin Islands. Masing-masing jaksa penuntut Amerika 

Serikat adalah kepala penegakan hukum wilayah federal dan membawahi kantor-kantor jaksa 

wilayah 
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Jaksa Penuntut Negara Bagian  

Jaksa penuntut wilayah adalah mereka yang menuntut orang-orang yang didakwa 

melanggar undang-undang pidana negara bagian. Disebagian besar negara bagian, jaksa penuntut 

wilayah dipilih oleh pejabat daerah, namun di beberapa negara bagian lainnya mereka diangkat.  

Kantor kejaksaan wilayah memiliki banyak kekuasaan dalam menangani perkara-perkara, 

termasuk untuk tidak membawa perkara ke pengadilan. Tidak semua perkara diterima untuk 

disidangkan di pengadilan, beberapa ditolak, yang lainnya tidak dituntut. Namun, sebagian besar 

perkara tergantung pada tawar menawar pernyataan bersalah (plea bargaining) sehingga perkara 

diputus lebih ringan atau meniadakan beberapa dakwaan. 

 

Jaksa Agung Negara Bagian  

Masing-masing negara bagian memiliki seorang jaksa agung yang berfungsi sebagai 

pejabat hukum utama. Di sebagian besar negara bagian pejabat ini dipilih berdasarkan suara 

pendukung di seluruh negara bagian.  

Walaupun tuntutan terhadap terdakwa umumnya dilakukan oleh jaksa wilayah setempat, 

namun kantor kejaksaan agung sering memainkan peranan penting dalam menyidik tindak 

pidana di seluruh negara bagian. Dengan demikian, jaksa agung dan stafnya dapat bekerja erat 

dengan jaksa penuntut wilayah dalam menyiapkan suatu perkara tertentu. 

 

Pengadilan  

Salah satu ciri yang paling penting, paling menarik dan paling membingungkan dalam 

sistem peradilan Amerika Serikat adalah sistem pengadilan ganda, yaitu setiap tingkat 

pemerintahan (negara bagian dan nasional) memiliki kumpulan pengadilannya sendiri. Beberapa 

masalah hukum dipecahkan sepenuhnya di pengadilan negara bagian, sementara yang lain 

ditangani oleh pengadilan federal. Meskipun demikian, masalah-masalah lain mungkin 

mendapatkan perhatian dari kedua pengadilan, yang terkadang dapat menimbulkan friksi. 

Baik pengadilan negara bagian maupun pengadilan federal berpusat di Mahkamah Agung 

sebagai struktur tertinggi dalam pengadilan.  
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Setidaknya, ada tiga kelompok pengadilan di Amerika, yaitu:  

1.Pengadilan negara bagian;  

2.Pengadilan negara federal  

3.Mahkamah Agung  

 

Pengadilan Negara Bagian  

Tidak ada dua negara bagian yang benar-benar serupa dalam hal organisasi pengadilan. 

Setiap negara bagian bebas untuk mengadopsi skema organisasi tertentu yang dipilihnya, 

menciptakan sebanyak mungkin pengadilan yang diinginkannya, menamakan pengadilan dengan 

apapun yang disukainya dan menetapkan yurisdiksi sebagaimana yang dianggap cocok.  

Beberapa negara bagian telah membentuk sistem pengadilan yang bersatu, sementara 

yang lain masih beroperasi dengan jumlah pengadilan yang membingungkan dengan yurisdiksi 

yang tumpang tindih. 

Pengadilan-pengadilan negara bagian dapat dibagi ke dalam empat kategori umum yang 

menunjukkan jenjang pengadilan, yaitu:  

1.pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas;  

2.pengadilan rendah dengan yurisdiksi umum;  

3.pengadilan banding menengah; dan  

4.pengadilan akhir (court of last resort).  

 

 

 

Pengadilan Negara Federal  

Pengadilan federal Amerika Serikat memiliki sejarah panjang, dan seiring dengan 

perkembangan kemerdekaan Amerika Serikat.  
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Sejarah mengenai pengadilan federal dimulai sesaat setelah konstitusi Amerika serikat 

diratifikasi negara bagian. Ketika Kongres yang baru bersidang pada tahun 1789, perhatian 

pertamanya adalah organisasi yudisial.  

Pengadilan negara federal terdiri dari dua pengadilan:  

1.Pengadilan Distrik Amerika Serikat;  

2.Pengadilan Banding Amerika Serikat.  

 

Pengadilan Distrik  

Pengadilan-pengadilan distrik Amerika Serikat merupakan dasar bagi sistem hukum federal. 

Pengadilan distrik memiliki fungsi sebagai penegak norma, sementara pengadilan banding 

dipandang memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan.  

Penegakan norma terkait secara erat dengan administrasi keadilan, karena semua bangsa 

mengembangkan standar-standar yang dianggap penting bagi suatu masyarakat yang adil dan 

teratur. Seorang hakim yang memutus perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran undang-

undang sedang mempraktikkan penegakan norma 

 

Pengadilan Banding  

Terdapat dua tujuan pemeriksaan kembali di tingkat banding tersebut, pertama, untuk 

mengoreksi kesalahan, kedua, untuk menyaring dan mengembangkan beberapa perkara yang 

layak mendapatkan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.  

Berbeda dengan pengadilan distrik, pengadilan banding biasanya dipertimbangkan oleh 

tiga orang hakim dalam wilayah tersebut. Di beberapa pengadilan banding jumlah hakim yang 

memeriksa perkara bisa bervariasi jumlahnya. Perkara-perkara tertentu yang dianggap penting 

diperiksa bukan oleh majelis, melainkan oleh sebuah sistem yang disebut dengan En Banc, yaitu 

diperiksa oleh semua hakim banding yang ada di wilayah tersebut. 
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Mahkamah Agung  

Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah satu-satunya pengadilan federal yang 

disebutkan namanya dalam konstitusi Amerika Serikat, yang menjabarkan secara rinci bentuk-

bentuk umum dari yurisdiksi Mahkamah Agung.  

Para hakim agung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan serta hakim-hakim 

distrik, semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh mayoritas suara dari 

Senat Amerika Serikat. Para hakim agung dan hakim-hakim lain ini dapat terus mengabdi selama 

berkelakuan baik yang berlaku, dengan jangka waktu tak terbatas sampai akhir hidup 

 

Juri  

Terdapat dua tipe juri dalam sistem pengadilan federal, yaitu Juri Agung (grand jury) dan 

Juri Kecil (petit jurors). Juri Agung merupakan sekelompok pria dan wanita yang dipilih secara 

acak dari masyarakat awam, yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup 

untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya.  

Juri Kecil, seperti halnya Juri Agung, dipilih secara acak dari masyarakat untuk 

mendengar bukti-bukti dan menentukan apakah seorang terdakwa dalam perkara pidana bersalah 

atau tidak bersalah. 

 

Proses Sistem Peradilan Pidana Amerika 

Proses Sistem Peradilan Pidana Amerika  

Garis besarnya, sistem peradilan pidana Amerika memiliki beberapa tahapan, diantaranya:  

1.Tahap sebelum pemeriksaan persidangan;  

2.Tahap pemeriksaan persidangan;  

3.Tahap setelah pemeriksaan persidangan.  

 

Tahap sebelum pemeriksaan persidangan  

1.Penahanan;  
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2.Kehadiran di depan hakim (Initial Appearance);  

3.Dengar Pendapat Awal (Preliminary Hearing);  

4.Proses Juri Agung (Grand Jury);  

5.Pemanggilan Terdakwa (Arraignment);  

6.Pernyataan Bersalah (Plea Guilty/ Plea Bargaining);  

 

Tahap Pemeriksaan Persidangan  

1.Pemilihan Para Juri;  

2.Pernyataan Pembuka;  

3.Alasan Hukum Jaksa Penuntut;  

4.Alasan Hukum Terdakwa/ Kuasa Hukum;  

5.Instruksi Juri;  

6.Keputusan Juri;  

 

Tahap Setelah Pemeriksaan Persidangan  

1.Keputusan Hukuman;  

2.Permohonan Banding;  

3.Eksekusi  

(Geoffrey P. Alpert, 1985) 

 

4. Sistem Peradilan Pidana Jepang 

Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem 

peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik :  
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a. adanya sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan 

mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Seleksi untuk 

menjadi hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana 

dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian 

masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung 

Jepang; 

b. para penegak hukum profesional yang dicapai melalui pelatihan yang baik dengan 

disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik;tujuan yang ingin dicapai adalah apa 

yang disebut sebagai “precise justice” atau keadilan yang pas ( tepat ). Konsep “precise 

justice” ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana 

di Amerika Serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai 

layman justice ( keadilan orang-orang awam ); 

c. adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki 

oleh aparat penegak hukum di Jepang. 

(https://sidos.unisri.ac.id/publikasi/10PERKEMBANGAN%20SISTEM%20PERADILA

N%20PIDANA.pdf) 

 

Hiroshi Ishikawa mengemukakan bahwa ada beberapa indikator keberhasilan dari 

penerapan integrated model, yaitu :  

a). clearence rate yang tinggi;  

b). conviction rate (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara );  

c). rule of suspension (tingkat penundaan penuntutan); 

d).speed disposition (penyelesaian perkara yang cepat);  

e).sentencing (pemidanaan) dan  reconviction rate (rata-rata pengulangan 

kejahatan/residivis). 

(Muladi,1995: 5-6) 

https://sidos.unisri.ac.id/publikasi/10PERKEMBANGAN%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA.pdf
https://sidos.unisri.ac.id/publikasi/10PERKEMBANGAN%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA.pdf
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Berbeda lagi dengan ketentuan hukum acara pidana di Jepang. Khusus mengenai 

penunjukan penasihat hukum untuk perkara pidana yang tersangka/terdakwanya tidak mampu 

secara ekonomi, rumusan Pasal 56 KUHAP agak berbeda dengan yang ada di Jepang. Ketentuan 

mengenai bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Jepang memberi pengaturan yang lebih 

luas terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu secara ekonomis, karena tidak dibedakan 

berdasarkan kriteria ancaman pidana. 

Ciri terpenting dalam sistem Jepang adalah wewenang hukum yang dinamakan 

“suspended prosecution” yang dimilliki oleh seorang penuntut umum. Dalam hal ini penuntut 

umum mempunyai keleluasaan (diskresi) untuk menghentikan penuntutan meskipun ada cukup 

bukti tentang kesalahan. Melalui kewenangan ini penegak hukum dapat mengendalikan aliran 

perkara kepengadilan maupun ke badan-badan pemasyarakatan. Oleh karena ituu fungsi penuntut 

umum ditekankan pula sebagai koordinator untuk seluruh proses peradilan pidana. Kewenangan 

penuntut umum diatas diawasi melalui suatu lembaga yang dinamakan “inquest of prosecution” 

(hak angket terhadap penuntut umum) yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat yang 

dipilih secara undian. 

Di samping itu penyelesaian perkara di pengadilan Jepang cepat, dengan keseimbangan 

hukum dijaga. Hukuman yang dijatuhkan dapat dianggap sebagai sangat “murah hati” (lenient) 

karena pengadilan berpendapat bahwa asal saja “angka pengungkapan perkara” dan angka 

penghukuman dipertahankan dalam tingkat yang tinggi, maka hukuman yang murah hati tidak 

akan mengurangi efek penegakan umum dari hukuman tersebut. Disamping itu profesionalisme 

dari para penegak hukum yang didasarkan pada model rehabilitasi dan adanya sukarelawan 

(anggota masyarakat yang membantu pemasyarakatan terpidana) telah menurunkan angka 

residivisme. 

(http://indraperdanashmkn.blogspot.com/2009/02/sistem-peradilan-pidana-criminal.html) 

 

 

 

 

http://indraperdanashmkn.blogspot.com/2009/02/sistem-peradilan-pidana-criminal.html
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Glosarium 

Adversary Model :  

Mengandung pengertian bahwa modus untuk menemukan kebenaran adalah melalui “benturan” 

argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang 

diajukan para pihak tersebut. Dari kata “adversary” itu berarti pihak-pihak tidak dalam satu 

persekutuan (ally) tapi dalam posisi yang berlawanan (opponent).  

Para pihak tersebut menyerahkan pada “a neutral” untuk memeriksa fakta-fakta dan hukumnya 

dari semua yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam perkara. “a neutral” ini adalah hakim dan 

juri. Selama proses persidangan hakim bersifat pasif, tapi kedua belah pihak yang berperkara-lah 

yang aktif. Hakim hanya akan memfokuskan pada tata-tertib persidangan utamanya bila ada 

keberatan dari salah satu pihak. 

 

Asas : 

Mempunyai arti dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat. 

 

Asas Hukum : 

Konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang merupakan pangkal tolak dan daya 

dorong normatif bagi proses dinamika pembentukan hukum. 

 

Civil law system / sistem hukum  eropa continental : 

Sistem Hukum yang   lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan 

menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya 

kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga  diharapkan 

dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu 

pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel 

dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan 

menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang. 

Sistem hukum civil law atau eropa continental ini dianut oleh negara-negara eropa daratan, 
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seperti Belanda dan Perancis sera Mexiko, Chili, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, 

termasuk Indonesia.  

 

Common lawsystem / sistem hukum anglo saxon : 

Dalam sistem hukum anglo saxon   cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum 

yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui 

lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan 

dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. 

Dianut oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Hongkong, Philipina, 

Malaysia, Singapura, Brunei, Papua Nugini, Selandia Baru dan Australia. 

 

Crime control model : 

Pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses 

peradilan, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. 

 

Due process model : 

Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai 

dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-

prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara 

adil, persamaan di depan hukum dan peradilan. 

Proses peradilan harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah kekuasaan dan sifat otoriter 

dalam rangka mencapai maksimum efisiensi.  

 

Equality before the law : 

Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. 
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Eksekusi : 

Adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan hukum tetap. 

 

Family model (model kekeluargaan) : 

Model peradilan dengan didasari suatu anggapan bahwa tidak ada pertentangan yang tidak dapat 

diselaraskan. Model ini dilandasi filsafat kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang 

saling menguntungkan (mutually supportive and state of love).  

 

Integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu): 

Sistem peradilan  yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik 

kepentingan negara, masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku 

tindak pidana dan korban kejahatan. Atau dengan kata lain makna sistem peradilan pidana 

terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan di antara sub-subsistem yang 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap masalah yang 

ada dalam satu subsistem akan menimbulkan dapak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

 

Legal aid : 

Adalah hak setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana untuk mendapat bantuan hukum.  

 

 

Non adversary : 

Merupakan lawan dari adversary.  

Secara lebih lengkap dapat dirumuskan bahwa non adversary model adalah satu modus untuk 

menemukan kebenaran materiil dari satu perkara pidana melalui proses penyidikan yang 

dilakukan agak tertutup yang kemudian pembuktian kasusnya dilakukan di pengadilan dengan 

cara “terpimpin”. Dengan demikian, pengadilan akan menentukan fakta-fakta hukum yang 

dianggap terbukti dan menentukan hukum yang dapat diterapkan terhadap fakta itu. Oleh karena 

tertutup dan terpimpin proses pemeriksaannya, maka non adversary system ini disebut juga 

dengan the inquisitorial procedure. Oleh karena proses terpimpin, maka dalam sistem ini dengan 
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sendirinya tidak dikenal pihak “a neutral” dalam mengambil keputusan seperti dalam non 

adversary system. 

 

Ontslag van allerechtvervolging : 

Adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum,yaitu perbuatan yang didakwakan dinyatakan 

telah terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. 

 

Peradilan pidana : 

Merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan 

atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. 

 

Peradilan in absentia : 

Adalah peradilan yang dilaksanakan tanpa dengan hadirnya terdakwa. 

 

Presumption of innocence : 

Atau praduga tidak bersalah, yang artinya bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut 

dan diadili dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam suatu pusan hakim 

yang berkekuatan hukum tetap.  

 

Saksi a charge : 

Adalah saksi yang dibawa oleh penuntut umum dan keterangannya diharapkan dapat mendukung 

dakwaan (saksi yang memberatkan). 

 

Saksi a decharge : 

Adalah saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan keterangannya 

diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa (saksi yang 

menguntungkan/meringankan). 
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Saksi de auditu : 

Adalah saksi yang dalam memberikan kesaksian  atas dasar cerita atau keterangan yang 

diperoleh atau didengar dari orang lain 

 

Saksi mahkota : 

Adalah saksi yang diambilkan dari seorang terdakwa terhadap terdakwa lain dalam perkara yang 

sama. 

 

Sistem : 

- suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan 

tertentu  

- mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling 

berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. 

 

Sistem Aquisator : 

Merupakan  lawan dari sistem Inquisitor. Dalam sistem ini pemeriksaan dilakukan secara terbuka 

sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkat 

pemeriksaan. Dalam sistem ini tesangka/terdakwa wajib untuk didampingi penasihat hukum 

bahkan memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menjawab atau tidak menjawab 

pertanyaan. Tersangka/terdakwa dianggap sebagai subyek pemeriksaan yang memiliki hak-hak 

terutama hak membela diri 

 

Sistem Inquisitor : 

Sistem pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan secara tertutup, tidak dapat dihadiri oleh 

siapapapun kecuali pejabat pemeriksa (dilakukan secara rahasia) dengan suatu tujuan untuk 

mendapatkan pengakuan. Dalam  sistem inquisitor ini tersangka/terdakwa dianggap sebagai 

obyek sehingga kadang pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan untuk mendapat 

suatu pengakuan   
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Sistem peradilan pidana : 

- merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. 

Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam 

batas-batas toleransi masyarakat. 

- sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan 

kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.  

3.2.2. Non Adversary Mode 

Upaya hukum : 

Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak memerima putusan pengadilan yang 

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

 

Verroordering : 

Adalah putusan berupa pemidanaan, yakni kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang 

didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan.   

 

Vrijspraak vonnis : 

Adalah putusan bebas,yaitu kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

BANGNAS  : Pembangunan Nasional 

BANGKUMNAS : Pembangunan Hukum Nasional 

CCM   : Crime Control Model 

DPM   : Due Process Model 

KUHP   : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

KUHAP  : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

LAPAS   : Lembaga Pemasyarakatan 

POLRI   : Kepolisian Negara Republik Indonesia 

PPNS   : Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

SEMA   : Surat Edaran Mahkamah Agung  

SPP   : Sitem Peradilan Pidana 

UU   : Undang-Undang 

UUD-NKRI’45 : Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

 

 

 

 

 



133 

 

INDEKS 

 

A 

Adversary Model 

Advokat 

Alat bukti 

Amerika Serikat 

Anglo saxon 

 

B 

Barda Nawawi Arief 

Barang bukti 

Belanda  

Bukti 

 

C 

Case law 

Civil law system 

Common law system 

Criminal Control System 

Custom 

 

D 

Daluwarsa 

Due process of law 

Due Process Model 



134 

 

 

E 

Eksekusi 

Eropa Kontinental 

 

F 

Family Model 

Fungsi 

 

G 

Grasi 

 

H 

Hakim 

Hebert L. Packer 

 

I 

Inggris 

Integrated Criminal Justice System 

 

J 

John Griffith 

 

K 

Kejaksaan  

Kepentingan 

Keselarasan 



135 

 

Keserempakan 

 

L 

Legal sid 

Legislation 

Lembaga pemasyarakatan 

 

M 

Mardjono Reksodiputro 

Model 

Muladi 

 

N 

Non-adversay model 

 

O 

Obiter dicta 

Ontslag van allerechtsvervolging 

 

P 

Pendekatan administratif 

Pendekatan normatif 

Pendekatan sosial 

Penegakkan hukum 

Peradilan pidana 

Presumption of guilt 

Presumption of innocence 



136 

 

Proses 

 

R 

Rambu-rambu 

Ratio decidendi 

Romli Atmasasmita 

 

S 

Sinkronisasi 

Sistem 

Sistem aquisatoir 

Sistem inquisitor 

Sistem peradilan pidana 

Sistem peradilan pidana terpadu 

Subsistem 

 

T 

Terdakwa  

Tersangka 

Tindak pidana 

Tujuan 

 

U 

Undang-undang 

Upaya hukum 

 

 



137 

 

V 

Verroordering 

Vonnis 

Vrijspraak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	cover
	Full buku
	Cover Buku SPP
	Hal Jdl,Kt Pngtr,Dftr Isi Bk SPP
	Buku SPP

	cover

