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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk 

mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa 

dan Hakim) agar dalam melaksanankan kewenangannya tidakmenyalahgunakan 

wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi 

perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang 

antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat 

dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa 

praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah 

atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka 

maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum 

dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan atas  permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan 

keadilan.
1
 

Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai 

pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan 

dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 

KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk 

memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal 
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ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan 

maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan 

rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan 

penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.
2
 

Sebagaimana yang diatur di Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai 

dengan pasal 83 KUHAP, mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan 

praperdilan yaitu : 

a) Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan 

praperdilan terhadap kepolisisan atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah 

atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. 

b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau 

tidaknya penghentian penyidikan. 

c) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya 

penghentian penuntutan. 

d) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian 

tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP). 

e) Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti kerugian atas 

alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau 

penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum 

yang diterapkan, dan perkara yang tidak diajukan ke sidang pengadilan 

(pasal 95 ayat (2) KUHAP). 
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Untuk proses pengajuan atau pendaftaran praperadilan sendiri, yakni 

dilakukan di pengadilan negeri dengan membuat permohonan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk nantinya di register dalam buku register khusus tentang 

praperdilan dalam permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2), 

Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa 

perkara praperadilan dengan dibantu dengan seorang panitera. Untuk penetapan 

hari persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c mensyaratkan 

untuk segera bersidang dalam 3 hari setelah di catat dalam buku register dan 

dalam tempo 7 hari perkara tersebut harus sudah di putus, sedangkan untuk 

pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh 

hakim tunggal yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam 

praperadilan tidak diatur dengan ketentuan khusus di dalam KUHAP, sesuai 

dengan sifat cepat dan sederhananya proses persidangan hendaknya hakim dapat 

menyesuaikan dalam melaksanakan proses persidangan maupun putusannya. 

Putusan praperadilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding, kecuali 

atas putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan pasal 83 ayat 

(1) berbunyi “Terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”, sedangkan dalam 

pasal 83 ayat (2) berbunyi :  

a) Terhadap putusan yang menetapkan “sahnya” penghentian penyidikan atau 

penuntutan “tidak dapat” diajukan permintaan banding. 

b) Terhadap putusan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan 

atau penuntutan “dapat” diajukan permintaan banding. 
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Dalam perkara Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.MLG pemohon I merupakan 

ketua pengurus Koperasi Serba UsahaMontana Hotel disingkat KSU MH. Dalam 

menjalankan usaha simpan pinjamnnya KSU MH  melaksanakankegiatan 

menghimpun simpanan koperasi berjangka, menghimpun dana dan melakukan 

pemberian pinjaman kepada anggotanya. Akan tetapi pada awala tahun 2015 KSU 

MH mengalami likuiditas dan berimbas pada kemampuan pembayaran modal 

pinjaman berupa simpanan berjangka para anggota. Oleh karena permasalahan 

likuiditas tersebut, salah satu anggota pemilik simpanan membuat laporan polisi 

dengan No. LP/766/VI/2015/JATIM/RES MALANG KOTA dengan dasar dugaan 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari 

pimpinan Bank Indonesia dan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana 

dimaksut dalam pasal 46 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

serta pasal 378 dan/atau 372 KUHP, dan selanjutnya pemohon I serta suami 

pemohon II ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik kepolisian Polresta 

Malang. 

Terkait dengan penetapan tersangka tersebut pemohon I dan pemohon II 

mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka pemohon I dan 

suami pemohon II dengan dasar permohonan berupa penerapan dasar hukum yang 

tidak tepat, yaitu penggunaan Undang-Undang Perbankan dalam kasus 

perkoperasian. Selain itu pemohon I dan pemohon II beranggapan bahwa 

penetapan suami pemohon II oleh termohon adalah tindakan yang tidak tepat 

sebab yang bersangkutan tidak terlibat sama sekali dalam pengurusan KSU MH. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hakim beraggapan 

bahwa penetapan pemohon I dan suami pemohon II sebagai tersangka tidak 

didasarkan pada penerapan hukum yang tepat sehingga penetapan tersangka 

tersebut tidak sah dan menjatuhkan putusan berupa mengabulkan permohonan 

praperadilan para pemohon untukseluruhnya, menyatakan penetapan tersangka 

atas diri pemohon I dan suami pemohon II yang dilakukan oleh  termohon adalah 

tidak sah, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan 

lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap 

diri pemohon I dan suami pemohon II oleh termohon.
3
 

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil obyek penelitian yang 

berjudul “ANALISIS TERHADAP DI KABULKANNYA PERMOHONAN 

PRAPERADILAN EKO HANDOKO WIDJAJA OLEH PENGADILAN 

DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 

04/Pid.Pra/2015/PN.MLG. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh 

pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penerapan hukum 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga mengabulkan permohonan 

praperadilan oleh pemohon ? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dasar gugatan praperadilan yang dilakukan oleh 

tersangka kepada penyidik sesuai dengan ketentuan praperadilan. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga mengabulkan permohonan 

praperadilan oleh pemohon. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang 

pentingnya praperadilan sebagai Fungsi koreksi bagi penyidik dalam proses 

penyidikan perkara pidana dan memberi masukan serta manfaat bagi ilmu 

pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyidik atau 

penyidik pembantu polri agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya 

dibidang penyidikan, sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, 

khususnya mengenai praperadilan dalam ranah hukum pidana. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dan masukan oleh : 

1. Penyidik  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk perbaikan 

dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga proses 

penyidikan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab IV tentang penyelidik 

dan penyidik. 

2. Penuntut Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi 

Penuntut Umum dalam proses penuntutan dan juga dalam hal pengajuan 

upaya hukum.Dan juga dengan adanya hasil penelitian ini, dapat 

mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan 

serta pola kritis bagi penulis dan pembaca tentang pertimbangan penuntut 

umum dalam melakukan penuntutan. 

3. Tersangka 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi 

kepolisian dalam hal melakukan proses penyidikan sehingga dalam hal 

menerapkan pasal untuk menjerat tersangka tidak terjadi kesalahan ataupun 

melakukan penerapan hukum yang salah bagi tersangka. 
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4. Pengadilan Negeri 

Penelitian ini dihaharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dalam 

menyelesaikan perkara praperadilan.Kenyataannya dalam penyidik 

melakukan penerapan pasal yang salah terhadap tersangka sehingga tersangka 

merasa dirugikan oleh penyidik dan dengan praperadilan tersangka yang 

merasa dirugikan dapat menuntut ataupun memohon kepada hakim untuk 

menyatakan sah atau tidaknya suatu penyidikan. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif 

yang berdasar pada kasus, mencermati dan menilai suatu putusan hakim sudah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun belum 

sesuai.Penelitianhukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada 

bahan hukum baik primer maupun sekunder.
4
 

1.6.1 Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, 

yaitu melihat hukum sebagai norma masyarakat. Peneliti menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian 

hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara 

meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.
5
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1.6.2 Jenis Bahan Hukum  

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan 

hukum ini terbagi atas 2 bahan hukum yaitu : 

a) Bahan Hukum Primer  

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan tindak pidana anak dan proses penyelesaian terhadap 

perkara pidana anak. Selain itu bahan hukum primer juga meliputi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan pedoman 

beracara dalam system praperadilan. Bahan hukum primer tersebut meliputi : 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

4) Berkas Perkara Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.MLG 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder diperoleh dari penjelasan karya-karya hukum baik 

dari penulisan jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan buku literatur tentang 

penyelesaian perkara Pra peradilan. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dan literatur-literatur 

serta karangan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. 
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1.6.4 Teknik Analisa Bahan Hukum 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian ini akan diolah 

dengan menggunakan metode analisa isi (Content Analysis), yaitu dengan 

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat urain teori-teori dan 

pendapat para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan secara yuridis dan 

sistematik. 

1.7 Rencana Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis 

menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab, dimana hubungan antar bab saling 

terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

2) Bab II adalah tinjauan/kerangka teori, yang memuat : tinjauan tentang 

penyidik dan penyidikan terkait pengertian dan tata cara pelaksanaan atau 

proses penyidikan, ketentuan-ketentuan praperadilan, putusan hakim sesuai 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 

1981. 

3) Bab III adalah penelitian dan pembahasan, yang memuat :dasar permohonan 

praperadilan yang dilakukan oleh tersangka kepada penyidik, pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara nomor 04/Pid.Pra/2015/PN. MLG sehingga 

mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon, terkait penerapan 
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hukum oleh penyidik dalam kasus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel 

sehingga kasus  tersebut dapat di bawa ke dalam persidangan. 

4) Bab IV adalah penutup, yang memuat : kesimpulan dan saran atas seluruh 

penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 


