
Pemeriksaan Sebelum 
Persidangan

Proses dalam hukum acara pidana:
1. Opsporing (penyidikan)
2. Vervolging (penuntutan)
3. Rechtspraak (pemeriksaan pengadilan)
4. Executie (pelaksanaan putusan)
5. Pengawasan putusan



Proses hukum acara
pidana
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Opsporing

Penyidikan



Sumber−sumber 
Tindakan

• Laporan (pasal 1 butir 24 )
• Pengaduan (pasal 1 butir 25)
• Tertangkap tangan (pasal 1 butir 

19)
• Diketahui sendiri oleh petugas



Perbedaan laporan dan 
pengaduan

Faktor Laporan Pengaduan

Isinya Pemberitahuan disertai 
permintaan

Hanya yang tergolong TP 
aduan
Tenggang waktu ditentukan

Orang-orang tertentu

Dapat dicabut kembali

Jenis TP

Waktu 
mengadu
Pihak 
yang 
berhak

Proses 
tindakan

•
•

Pemberitahuan
Yang telah, sedang akan 
terjadi peristiwa pidana

•

Semua jenis pidana

Setiap waktu

Setiap orang

Tidak dapat dicabut kembali



Penyelidikan dan 
Penyidikan

• Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP
• Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagi tindak
pidana guna menentukan dapat tidaknya
dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam UU ini

• Selanjutnya diatur dalam pasal 102 - 105



Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP

• Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya

• Selanjutnya diatur dalam pasal 106 - 136



Penangkapan dan 
Penahanan
• Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP
• Penangkapan adalah suatu tindakan

penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam UU 
ini



• Menurut pasal 1 angka 21 KUHAP
• Penahanan adalah penempatan

tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh penyidik, atau penuntut
umum atau hakim dengan
penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam UU 
ini



Syarat Penahanan

• Alasan Subjektif (pasal 21 ayat (1)
1. Takut melarikan diri;
2. Merusak barang bukti;
3. Mengulangi kejahatan.
• Alasan Objektif (pasal 21 ayat (4)
1. Dipidana penjara 5 tahun atau lebih;
2. Kurang dari 5 tahun untuk kejahatan 

tertentu.



Jenis Penahanan

menurut pasal 22 KUHAP
• Rumah Tahanan Negara
• Tahanan Rumah
• Tahanan Kota



Batas Waktu Penahanan

Perpanjangan
KetuaPU

PN PT MA

Jumlah

- 60
- 50

90
90

110

400

-
60
-

60

1. Penyidik 20 40 - -
2. PU 20 - 30 -
3. Hakim PN 30 - 60 -
4. Hakim PT 30 - - -
5. Hakim 

Agung
50 - - 60

Jumlah 150 40 90 60

No Pejabat Lama



Penangguhan 
Penahanan
Pasal 31
• Penangguhan penahanan dapat dilakukan 

dengan jaminan uang atau orang;
• Ketentuan penangguhan penahanan 

dijelaskan dalam PP no 27 tahun 1983;



Penggeledahan

• Penggeledahan Rumah
• Penggeledahan rumah adalah

tindakan penyidik untuk memasuki
rumah tempat tinggal dan dan tempat
tertutup lainnya untuk melakukan
tindakan pemeriksaan dan atau
penyitaan dan atau penangkapan
dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam UU ini (pasal 1 angka
17 KUHAP)



Jenis Penggeledahan

• Biasa (ijin Ketua PN, pasal 33)
• Keadaan mendesak ( tanpa ijin Ketua PN, 

pasal 33 ayat (5)



Tata cara 
Penggeledahan
• Dengan atau tanpa ijin Ketua PN;
• 2 orang saksi;
• Disaksikan Kepala desa atau Kepala lingkungan 

setempat;
• Dibuat berita acara penggeledahan;
• Menunjukkan tanda pengenal;

Kecuali tertangkap tangan, penggeledahan dilarang 
dilakukan di ruang sidang MPR, tempat upacara 
keagamaan, ruang sidang pengadilan. (pasal 35)



• Penggeledahan Badan
• Penggeledahan badan adalah

tindakan penyidik untuk mengadakan
pemeriksaan badan dan atau pakaian
tersangka untuk mencari benda yang 
diduga keras ada pada badannya
atau dibawanya serta untuk disita
(Pasal 1 angka 18 KUHAP)



Penyitaan

Menurut pasal 1 angka 16 KUHAP
Penyitaan adalah serangkaian tindakan
penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasannya
benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan



Tata cara Penyitaan

• Ijin Ketua PN (pasal 38)
• Menunjukkan tanda pengenal (pasal 128)
• Disaksikan kepala desa dan dua orang 

saksi (pasal 129)
• Membuat berita acara;
• Labelling (pasal 130)



Pra Peradilan
Pasal 77
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau

penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan pengadilan

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan



Ganti Kerugian dan
Rehabilitasi

• Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk
mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya
yang berupa imbalan sejumlah uang karena
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan UU atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan menurut cara yang 
diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 
KUHAP)



• Rehabilitasi adalah hak seseorang
untuk mendapat pemulihan haknya
dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya yang 
diberikan pada tingkat penyidikan, 
penuntutan atau peradilan karena
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun
diadili tanpa alasan yang berdasarkan
UU atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang 
diterapkan menurut cara yang diatur
dalam UU ini (pasal 1 angka 23 
KUHAP)



Pra Penuntutan

• Proses pelimpahan berkas perkara dari 
Penyidik ke Kejaksaan

• Berkas belum lengkap dalam waktu 2 
minggu dikembalikan ke penyidik dengan 
memberikan saran perbaikan (P-19) 
(pasal 110)

• Berkas lengkap segera dilakukan 
penuntutan (P-21).



Vervolging

Penuntutan



Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu akta 
yang memuat rumusan tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa 
yang disimpulkan dan ditarik dari 
hasil pemeriksaan penyidikan dan 
merupakan dasar bagi hakim dalam 
pemeriksaan di persidangan 
(M. Yahya Harahap; 1993:414-415)



Hal−hal yang 
diperhatikan dalam 
surat dakwaan

• sesuai dengan BAP
• menjadi dasar hakim 
• bersifat sempurna dan mandiri



SYARAT SURAT 
DAKWAAN

1. Syarat Formil
• Identitas terdakwa (143 ayat (2) 

KUHAP)
• Tanggal dibuat
• Tandatangan PU



2. Syarat Materiil

• Dirumuskan secara cermat, jelas 
dan lengkap tentang tindak 
pidana yang didakwakan 
terhadap terdakwa (143 (2) huruf 
b)

• Disebutkan locus dan tempus 
delictie



Surat dakwaan 
harus sempurna

Dapat Dibatalkan
Jika syarat formil tidak dipenuhi

Batal Demi Hukum
Jika syarat materiil tidak dipenuhi



dianggap tidak memenuhi 
syarat materiil

• Dakwaan kabur (obscuur libelen)
dianggap kabur karena unsur-unsur tindak 
pidana tidak diuraikan atau terjadi 
percampuran unsur tindak pidana

• Berisi pertentangan antara satu dengan 
yang lainnya
terdakwa didakwa turut serta (medepleger) 
dan turut membantu (medeplecteheid)



Bentuk−bentuk 
Surat Dakwaan

Surat Dakwaan

Tunggal Alternatif Subsidair Kumulatif 

Concursus Idealis Concursus RealisPerbuatan Berlanjut Gabungan TP Khusus
Dan TP Umum

Pidana Pokok Sejenis

Pidana Pokok Tidak Sejenis

Kejahatan Dan Pelanggaran

Alternatif Dan Subsidair



Bentuk−bentuk 
Surat Dakwaan
1. Tunggal (satu perbuatan saja)

misalnya pencurian biasa (362 KUHP)
2. Alternatif

saling mengecualikan antara satu 
dengan yang lainnya, ditandai dengan 
kata
“ATAU”...
misalnya pencurian biasa (362 KUHP) 
atau penadahan (480 KUHP) 
Alternatif bukan kejahatan perbarengan



3. Subsdair
diurutkan mulai dari yang paling berat 
sampai dengan yang paling ringan
digunakan dalam TP yang berakibat 
peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam 
KUHP.
contoh. Lazimnya untuk pembunuhan 
berencana menggunakan paket dakwaan 
primer: 340, subsidair: 338, lebih subsidair: 
355, lebih subsidair lagi 353.



4. Kumulatif
141 KUHAP:

• Beberapa tindak pidana dilakukan 
satu orang sama

• Beberapa tindak pidana yang 
bersangkut paut

• Beberapa tindak pidana yang tidak 
bersangkutan



Bentuk dakwaan Kumulatif
1. Berhubungan dengan concursus idealis

perbuatan dengan diancam lebih dari satu 
ancaman pidana. (63 (1)KUHP)
misal: pengendara mobil menabrak pengendara 
sepeda motor berboncengan satu meninggal 
(359) dan satu luka berat (360)

2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut 
(vorgezette handeling)
Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu 
kali 
misal perkosaan terhadap anak dibawah umur 
(287) dilakukan secara berlanjut (64 (1) 
KUHP)



3. Berhubungan dengan concursus realis (65 KUHP)
• melakukan beberapa tindak pidana
• Pidana pokoknya sejenis
• Pidana pokoknya tidak sejenis
• Concursus kejahatan dan pelanggaran
• Gabungan antara alternatif dan subsidair
• misal: pembunuhan berencana (340) ketahuan 

orang sehingga membunuh orang tersebut (339), 
mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut 
(362)

4. Gabungan TP khusus dan TP umum.



Perubahan Surat 
Dakwaan

Surat dakwaan dapat diubah dengan 
ketentuan:

• Dilakukan 7 hari sebelum sidang
• Dilakuukan hanya untuk sekali perubahan
• Harus dengan sepengetahuan terdakwa/ 

PH.
Pasal 144 KUHAP
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