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Pengajuan prapradilan penetapan status tersangka menjadi suatu ironi tersendiri 

bagi dunia peradilan di Indonesia. Belakangan dikabarkan beberapa tersangka 

Tipikor berencana mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka, diantaranya 

adalah mantan ketua DPD Irman Gusman dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur 

Alam. 

Irman Gusman ingin mengajukan praperadilan penetapan tersangka dengan 

menguji prosedur Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. 

Sedangkan Nur Alam mengajukan praperadilan penetapan tersangka dengan 

mengatakan bahwa bukti yang dimiliki oleh KPK lemah. 

Maraknya pengajuan praperadilan tersebut pasca putusan praperadilan atas 

penetapan status tersangka Budi Gunawan (BG) dikeluarkan oleh Hakim Sarpin 

Rizaldi pada hari senin (16/02/2014) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim 

Sarpin Rizaldi memutuskan Surat Perintah Penyidikan (sprindik)                                     

Nomor 03/01/01/2015 KPK tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. 

Sistem Pemidanaan Terpadu (Integrated Criminal Justice System) 

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem, aturan/norma 

hukum pidana materil maupun formil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan 

pidana. Maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang 

ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada  hakikatnya  merupakan  

satu  kesatuan   sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (general rules) 

dan aturan khusus (special rules).  

Dilihat dari sisi subjek, dalam KUHAP mengatur kelembagaan terkait pelaksanaan 

sistem pemidanaan diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan, dan advokat (penasehat hukum). Dengan adanya UU Nomor 31 

Tahun 1999 Jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK, ditambahkan lagi satu 

lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi yaitu KPK. 

Dilihat dari sisi proses, sistem peradilan pidana di indonesia dilakukan dengan cara 

diantaranya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, 

pemasyarakatan, dan upaya hukum. Didalam proses sebelum pemeriksaan 

persidangan, aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan 

penangkapan, tangkap tangan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, 

pengumpulan alat bukti dan barang bukti, serta tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab.  



Keseluruhan sistem pemidanaan terpadu tersebut harus dipatuhi oleh setiap warga 

negara, tidak terkecuali kepada setiap pihak yang diduga telah melakukan suatu 

tindak pidana. Secara teori hal ini dilakukan dengan merujuk pada konsep dasar 

teori kontrak sosial. Dalam teori kontrak sosial, warga negara telah menyerahkan 

sebagian haknya untuk diatur oleh negara. Hasil (Output) dari adanya perjanjian 

antara warga negara dengan pemerintah dituangkan dalam suatu UU yang telah 

disetujui oleh DPR sebagai representasi dari warga negara. Atas dasar inilah negara 

mempunyai kewenangan dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, 

salah satunya adalah penetapan status tersangka atas suatu tindak pidana 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

 

Objek Praperadilan 

Memang dalam KUHAP diatur adanya suatu lembaga guna menjamin hak-hak 

setiap pihak dalam proses pemidanaan di Indonesia yaitu praperadilan. Praperadilan 

sendiri bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan  perlindungan hak 

asasi tersangka. Sebab menurut sistem pemidanaan setiap tindakan upaya paksa 

seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan 

penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya haruslah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya praperadilan ini 

diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan semakin memantapkan pengawasan 

terhadap  pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana 

Namun yang harus digarisbawahi adalah adanya pengaturan secara limitatif hal-hal 

yang menjadi objek praperadilan. Pasal 77 KUHAP mengatakan bahwa Pengadilan  

Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan  ketentuan yang 

diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, 

penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti 

kerugian serta rehabilitasi.  

Dengan adanya pengaturan secara limitatif tersebut dapat disimpulkan bahwa 

praperadilan terhadap penetapan status tersangka bukanlah merupakan salah satu 

objek dari praperadilan itu sendiri. Dengan menggunakan penafsiran gramatikal 

terhadap norma tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi penambahan objek 

praperadilan lainnya. 

 

Dampak Negatif  

Dengan diterimanya penetapan status tersangka dalam lembaga praperadilan, hal 

ini akan membawa dampak negatif dalam penegakan hukum, khususnya dalam 

penyelenggaran sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice 

System) di Indonesia. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah  

1. Putusan praperadilan ini akan membuka penafsiran ekstensif setiap orang 

yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Aparat Penegak Hukum. 

Padahal larangan pertama dalam penafsiran suatu peraturan perundang-

undangan adalah dengan melakukan penasiran ekstensif. Penafsiran 

ekstensif yang dimaksud dalam hal ini adalah penafsiran yang diluar atau 

melebihi makna dari norma itu sendiri (melebihi dari Original Intent); 



2. Dengan adanya putusan ini akan ada ribuan sidang praperadilan yang akan 

diselenggarakan karena adanya gugatan yang dilayangkan oleh para 

tersangka yang mencoba mencari upaya hukum untuk bisa keluar dari proses 

justisia. Padahal para penegak hukum sudah cukup bukti permulaan untuk 

menentukan seseorang menjadi tersangka; 

3. Praperadilan tidak lagi bertitik berat pada pembuktian formil terhadap sah 

atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, 

penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi, namun 

mulai masuk kepada materi bukti-bukti permulaan yang dimiliki oleh penegak 

hukum.  

Padahal pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatakan bahwa pemeriksaan 

praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari 

harus sudah ada putusan. Sehingga sangatlah tidak tepat menempatkan 

pembuktian validitas alat bukti/bukti permulaan penegak hukum dalam sidang 

praperadilan; 

4. Menciptakan snowball effect dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. 

Seperti contoh, terhadap objek praperadilan yang lain, apabila praperadilan 

disetujui oleh hakim, tidak menghentikan proses persidangan. Namun 

bagaimana bila praperadilan penetapan status tersangka dikabulkan oleh 

hakim? Kemudian bagaimana jika KPK yang melakukan penetapan tersangka 

tersebut, padahal kita mengetahui KPK tidak dapat menghentikan perkara 

yang telah masuk kedalam tahap penyidikan.  

Mungkin Aparat Penegak Hukum dapat mensiasatinya dengan tafsiran lain 

untuk tetap melanjutkan kasus tersebut. Namun hal ini tentu semakin 

menggiring sistem pemidanaan kita kepada posisi yang tidak seharusnya 

dilakukan.  

5. Melanggar asas-asas umum peradilan pidana 

Seperti contoh asas peradilan cepat, sederhana dan ringan biaya. 

6. d.l.l 

 

Kesimpulan 

Dengan diaturnya secara limitatif objek praperadilan pada KUHAP sudah tidak 

dimungkinkan lagi penambahan objek praperadilan lainnya. Praperadilan atas 

penetapan tersangka sudah seharusnya ditolak sejak awal oleh Pengadilan Negeri. 

Apabila terdapat tersangka merasa dirugikan karena adanya penetapan status 

tersangka, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah membuktikannya pada 

sidang di peradilan dan bukanlah pada sidang praperadilan. 

Mari kita bangun sistem pemidanaan terpadu (Integrated Criminal Justice System) 

negara kita dengan menaati ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan tafsir-

tafsir hukum yang seakan dipaksakan guna kepentingan pribadi/golongan tertentu. 

Terima kasih. 

“Hukum memang memaksa, tapi bukan untuk dipaksakan.” 

 


