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Menggugat Praperadilan “Sarpin Effect” 
Merupakan “Malapetaka”  Reformasi 
Peradilan di Indonesia?

Mardjono Reksodiputro*

Abstrak

Reformasi di bidang peradilan pidana yang diharapkan oleh masyarakat adalah di mana 
Pengadilan kita secara aktif membantu terciptanya reformasi hukum. Yang diharapkan 
masyarakat adalah sistem peradilan pidana yang menjalankan proses hukum yang adil 
(due process of law). Ini berarti Pengadilan tidak cukup hanya mengikuti undang-undang 
secara harafiah saja, namun harus berani memberi penafsiran yang futuristik dan yang 
mau memahami permasalahan warga masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. 
Penerobosan hukum yang dilakukan Hakim Sarpin dalam sidang praperadilan merupakan 
usaha reformasi hukum yang menimbulkan kontroversi. Sikap selanjutnya dari hakim-
hakim lain dan dari Mahkamah Agung dinantikan, agar reformasi di bidang peradilan tidak 
mengalami kegagalan.  

Kata kunci: Reformasi Peradilan; Praperadilan
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A. Pendahuluan
Awal tahun 2015 ini komunitas hukum di Indonesia disibukkan dengan 

debat yang kemudian terkenal dengan istilah :”Sarpin Effect”.1 Sebagian sarjana 
hukum dan tokoh-tokoh anti-korupsi menganggap ini sebagai “malapetaka” 
dalam perjuangan memberantas korupsi di Indonesia, karena putusan Hakim 
Sarpin dalam kasus praperadilan ini menyebabkan sejumlah Tersangka Korupsi 
yang tidak ditahan juga mengajukan proses praperadilan. Sebagian lagi dari 
para sarjana hukum, berpendapat bahwa putusan Hakim Sarpin patut dipuji, 
karena membenarkan gugatan Terpidana BG terhadap KPK dan melepaskannya 
dari “status” Tersangka. Pendapat terakhir ini melihat putusan Hakim Sarpin 

*   Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi
1 Lihat misalnya Majalah Forum Keadilan 8 Maret dan 22 Maret 2015. Tiga orang Ter-

sangka kasus korupsi yang sedang diperiksa KPK adalah mantan Menteri Agama (SA), mantan 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (HP) dan mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (SAM). 
Status Tersangka mereka sudah berbulan-bulan, dan karena itu mereka “mem-praperadilan-kan 
status Tersangka” mereka. 



ini sebagai suatu “terobosan hukum” terhadap kesewenang-wenangan Penyidik 
menyatakan kepada umum bahwa seseorang tertentu adalah “tersangka suatu 
kejahatan”. Tulisan ini bermaksud untuk mendukung pendapat kedua, bahwa 
apa yang dilakukan oleh Hakim Sarpin adalah usaha untuk memperbaiki 
sistem peradilan pidana Indonesia, melalui suatu interpretasi yang didasarkan 
pada asas kepatutan dalam proses.2 Tulisan ini tidak akan mempersoalkan materi 
kasus Terpidana BG, namun hanya akan membahas dan memberi dukungan 
kepada putusan Hakim Sarpin untuk bersedia  menerima suatu gugatan tentang 
status Terpidana (yang tidak ditahan) dalam sidang praperadilan.

B. Pembahasan
I. Apa yang dikatakan KUHAP ?

Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP (Ketentuan Umum) dikatakan: “Praperadilan 
adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang 
yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan 
dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 
kuasa tersangka; b….”. Tidak ada penjelasan resmi tentang istilah hukum berupa 
kewenangan yang dinamakan “praperadilan” ini, yang tercantum dalam Pasal 
1 butir 10. Hanya ada Pasal 78 yang memakai kembali istilah ini, yaitu ayat (1) 
yang menyatakan: “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”, dan selanjutnya ayat (2): Praperadilan 
dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu 
oleh seorang panitera.”

Pasal 77 Kuhap yang dirujuk ini menyatakan: 

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan 
atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara 

2 Lihat Christina P.M.Cleiren (1989),Beginselen van een goede procesorde.Een analyse van 
rechtspraak in strafzaken, Disertasi di Rijksuniversiteit te Leiden, Arnhem: Gouda Quint BV. Band-
ingkan pula pendapat ini dengan pemikiran Luhut M.P.Pangaribuan(2014), “Hakim Pemeriksa 
Pendahuluan (HPP) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dalam Teropong, 
Volume 2-Oktober 2014,Jakarta: MaPPI FHUI, hal.2-15; Salah satu nilai utama Badan Peradilan 
adalah “Akuntabilitas”, yang a.l. diartikan “… membuat putusan yang didasari dengan dasar 
alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hu-
kum actual”, dalam MARI(2010), Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035,diterbitkan oleh 
Mahkamah Agung RI.-
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pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”3 
Juga disini tidak ada penjelasan resmi tentang istilah hukum yang pertama kali 
muncul tahun 1981 dalam ilmu hukum Indonesia ini.4

II. Heboh “Sarpin Effect”

Yang menarik dari putusan praperadilan ini adalah “nuansa politik” yang 
melibatkan debat hukum tersebut. Sejumlah aktivis anti-korupsi menamakan 
putusan ini sebagai usaha yang di “dalangi” oleh para koruptor dan bertujuan 
untuk mengurangi dan memasung kewenangan KPK dalam menyatakan di 
muka umum (menuduh?) seseorang sebagai Tersangka tindak-pidana-korupsi 
(selanjutnya tipikor)5. Putusan ini juga berakibat bahwa sejumlah Tersangka 
tipikor yang tidak ditahan, namun sudah lama diberikan status Tersangka oleh 
KPK (sudah beberapa bulan,sampai beberapa tahun), menggugat keabsahan 
status mereka tersebut. Para aktivis anti-korupsi meminta agar Mahkamah 
Agung dapat “turun-tangan” meredakan ketidakpastian hukum ini. Namun, 
rupanya MA tidak mau terlibat dalam perseteruan yang ”berbau politik” ini 
yang tidak semata-mata merupakan masalah hukum. Keadaan menjadi lebih 
heboh dengan diumumkannya oleh Kepolisian bahwa dua orang Pimpinan KPK 
menjadi Tersangka tindak pidana, yang satu (BW) berhubungan dengan Pilkada 
dan yang satu lagi (AS) berhubungan dengan pemalsuan surat. Suatu hal yang 
menarik adalah bahwa BW dan AS tidak mau mempergunakan proses hukum 
yang telah diputus oleh Hakim Sarpin (menggugat via praperadilan kesahan 
penentuan mereka sebagai Tersangka yang tidak ditahan).

Akibat dari putusan praperadilan Sarpin yang menimbulkan “Sarpin effect” 
dapat dimengerti, melalui pandangan Malcolm M.Feeley, seorang ahli ilmu 
politik: “A court decision creating or expanding a right provides an important vehicle 
for dramatizing an objective and for shaping expectations”6  

Apa yang dilakukan oleh Hakim Sarpin adalah “expanding a right”, memperluas 

3 Menurut saya butir b bermaksud mengingatkan Penyidik dan JPU untuk berlaku cermat dan 
tidak sewenang- wenang dalam menyatakan seseorang itu berstatus Tersangka atau Terdakwa.

4 Rujukan yang dipakai adalah dari buku Luhut M.P.Pangaribuan,SH.LLM. (2003),Hukum 
Acara Pidana. Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang 
relevan, Penerbit Djambatan.

5 Meskipun tentu ada benarnya, namun pandangan akan di”pasung”nya dan di”gergajinya” 
KPK, terlalu di”dramatisir”, seperti pula pandangan bahwa “the Corruptors Fight Back”.Lihat pula 
pendapat saya : ”Benarkah the Corupptors Fight Back?” dalam Mardjono Reksodiputro (2013),Re-
nungan Perjalanan Reformasi Hukum, Diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional RI, hal.39 – 52.

6 Malcolm M.Feeley (1983),Court Reform on Trial. Why Simple Solutions Fail, Twentieth Cen-
tury Fund,Inc – Basic Books Inc..hal.216.
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hak wargan egara yang merasa telah dizalimi oleh Penyidik dengan memberinya 
status Tersangka, tanpa sebenarnya Penyidik mempunyai bukti-permulaan yang 
cukup untuk “patut menduga” bahwa orang yang bersangkutan adalah Pelaku 
Kejahatan. C.P.M.Cleiren dalam komentarnya tentang Pasal 27 KUHAP Belanda 
menyatakan bahwa “definisi tentang apa itu Tersangka,telah menjelaskan bahwa dia 
itu bukan saja “obyek penyidikan” tetapi juga “peserta dalam proses peradilan pidana” 
(procesdeelnemer) dan karena itu, harus punya juga berbagai wewenang (bevoegdheden).”7 
Tentulah tidak boleh secara sembarangan atau sewenang-wenang seseorang 
diberikan status sebagai “Tersangka”. Mengapa ? Karena status Tersangka akan 
menyebabkan seseorang itu dapat “ditangkap” dan “ditahan”. Penangkapan 
adalah “pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka”, guna kepentingan 
penyidikan.8 Apakah putusan Hakim Sarpin dapat kita anggap sebagai “an 
important vehicle for dramatizing an objective and for shaping expectations” 
? Atau kalau disingkat: dapatkah putusan Hakim Sarpin membantu reformasi 
hukum yang berintikan “due process of law” ? Saya akan mencoba menguraikanya 
di bawah ini.

III. Tujuan Pengadilan Negeri diberi wewenang praperadilan

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya adalah “pengekangan kebebasan” 
seseorang oleh Penyidik (dan untuk penahanan dapat juga dilakukan oleh 
Penuntut Umum dan Hakim), yang harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup. Kalau orang itu ditangkap atau ditahan, dan karena itu kebebasannya 
berkurang, maka orang “bebas” ini statusnya menjadi Tersangka melakukan 
kejahatan. Atau dapat juga kita katakan bahwa seorang yang dinyatakan sebagai 
Tersangka, dapat “dikekang” atau dikurangi kebebasannya sebagai seorang 
warga masyarakat (dapat warganegara Indonesia atau asing). Karena itu orang 
tersebut dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa kesahannya 
sebagai orang yang ditangkap atau ditahan. Apakah ini berarti bahwa kalau 
Tersangka tidak ditangkap atau tidak ditahan, maka wewenang praperadilan 
Pengadilan Negeri ini tidak berlaku ?

Saya berkeberatan dengan pendapat bahwa bila orang itu tidak ditangkap 
atau tidak ditahan, maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai yurisdiksi menilai 
keabsahan pencantuman status Tersangka oleh Penyidik. Apakah ini berarti 
bahwa kita selalu harus percaya bahwa Penyidik akan selalu mempunyai bukti 
permulaan yang cukup dan kuat bahwa seseorang yang diberi status Tersangka 
adalah pelaku kejahatan? Apakah tidak mungkin bahwa Penyidik sebenarnya 

7 C.P.M.Cleiren & J.F.Nijboer (2005),Strafvordering-Teks & Commentaar, Kluwer, hal.69.

8 KUHAP 1981, Pasal 1 butir 20 – serupa dengan Rancangan KUHAP 2012, Pasal 1 butir 20
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tidak punya bukti permulaan yang cukup untuk mempersangkakan adanya 
kejahatan dan bahwa seseorang itu adalah pelaku kejahatan? Apakah tidak 
mungkin Penyidik telah berlaku sewenang-wenang, menyatakan seorang sebagai 
Tersangka kejahatan hanya berdasarkan aduan seseorang yang sebenarnya fitnah 
atau akan lebih parah lagi, hanya karena Penyidik mencari pencitraan bagi dirinya 
atau lembaganya (bahwa lembaga tersebut telah bekerja sungguh-sungguh 
ataupun telah berani menyatakan seorang pejabat tinggi Negara sebagai pelaku 
kejahatan?). Kalau dugaan kesewenang-wenangan ini tidak benar, maka berilah 
wewenang praperadilan untuk memeriksa kebenaran status Tersangka yang tidak 
ditangkap atau tidak ditahan. Karena bukankah itulah maksud dari wewenang 
Pengadilan Negeri melalui praperadilan untuk memeriksa kemungkinan 
kesewenang-wenangan dalam menghilangkan atau mengekang hak-hak 
seorang warga masyarakat ? 

IV. Status Tersangka dan Pengekangan Kebebasan

Apakah hak Penyidik dalam hal seseorang dinyatakan olehnya adalah 
Tersangka? Pertama tentu orang tersebut dapat ditangkapnya, dan hal ini dibatasi 
oleh ketentuan hanya dilakukan terhadap seorang yang diduga keras (melakukan 
kejahatan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Seterusnya dia dapat ditahan 
dalam hal adanya kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi kejahatannya.9 Bagaimanakah 
halnya bilamana Penyidik tidak mempergunakan hak-haknya sehubungan 
dengan Penangkapan dan Penahanan ? Bagi saya ini menunjukkan bahwa 
Penyidik kemungkinan besar telah berlaku sewenang-wenang, karena tidak 
mempunyai bukti permulaan yang cukup (sesuai undang-undang) dan ini dapat 
berarti bahwa status Tersangka tidak dapat dibenarkan menurut hukum atau 
tidah sah. Adakah kemungkinan lain ? Batas waktu penangkapan adalah satu 
hari (24 jam), berarti kalau dibebaskan sebelum 24 jam, maka tidak dapat diajukan 
ke Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang praperadilan. Tetapi status 
Tersangka tidak hilang dan berbagai pengekangan kebebasannya sebagai warga tetap 
dapat dilakukan oleh Penyidik.10 Apa saja ? Ini yang kedua: Seseorang dengan status 
Tersangka (apalagi yang diumumkan secara luas melalui media massa) tentu saja 

9 KUHAP 1981, Pasal 16-19 tentang Penangkapan  dan Pasal 20-31 tentang Penahanan

10 Beberapa kasus di Indonesia mengenai kasus Korupsi telah dtangani oleh KPK dengan cara 
yang tidak masuk akal, karena mereka membiarkan status Tersangka ini berlama-lama tanpa 
membawanya ke Pengadilan. Kalau hal ini berani dilakukan oleh Penyidik untuk kasus yang 
mendapat sorotan media massa, bagaimana kemungkinan warga masyarakat yang “buta-hu-
kum” untuk dijadikan Tersangka selama berbulan-bulan, tanpa hak membela diri ? Bagaimana 
hak seseorang yang “digantung kasusnya” dengan status sebagai Tersangka, dan  tidak dapat 
menggugat status Tersangka itu, kalau tidak melalui praperadilan ? 
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telah “tercemar” namanya dan kehilangan kehormatan yang tadinya diberikan 
masyarakat kepadanya. Dia sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh Penyidik 
untuk diperiksa lebih lanjut dan karena itu tidak bebas untuk berpergian keluar 
kota apalagi ke luar negeri (kemungkinan besar sudah dibatasi oleh Kantor 
Imigrasi). Selanjutnya ketiga: Sebagai Tersangka suatu kejahatan, maka untuk 
keperluan penyidikan dapat dilakukan penggeledahan rumah (dan kantor/
tempat kerja) dan penggeledahan pakaian /badan. Ini tentu dapat dilakukan 
berkali-kali sesuai dengan yang dirasa perlu oleh Penyidik. Dan keempat: Juga 
bilamana dirasa perlu, atas diskresi Penyidik, maka harta kekayaan seorang 
Tersangka dapat disita, karena diduga diperoleh atau adalah hasil dari kejahatan 
yang dipersangkakan kepadanya (dalam persangkaan kejahatan korupsi, maka 
keuangan di rekening bank dapat diblokir). Dan terakhir kelima: Semua surat 
yang diterima ataupun berada dalam arsip Tersangka dapat dibaca Penyidik dan 
bila perlu disita dan komunikasinya disadap ! 

Jadi meskipun sudah lepas dari penangkapan dan tidak ditahan, seorang 
Tersangka akan mengalami berbagai pengekangan atas dirinya, yaitu seperti 
diuraikan di atas: 1) berupa rasa malu bergaul, karena namanya telah tercemar, 
dia juga harus siap-sedia untuk setiap waktu dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan 
atau tambahan oleh Penyidik dan karena itu tidak bebas meninggalkan kota 
apalagi Indonesia; 2) pemeriksaan atas badan (misalnya dalam kasus narkoba atau 
perkosaan) dapat dialaminya juga, dan tentunya penggeledahan rumah, kendaraan 
dan tempat bekerja; 3) kemungkinan penyitaan harta benda yang diduga berasal 
atau terkait kejahatan yang dipersangkakan dapat dilakukan Penyidik; dan ke- 
4) pemeriksaan atas semua surat dan dokumen yang merupakan komunikasi 
pribadinya dan tidak tertutup pula bahwa semua komunikasinya disadap. 

Karena itu adalah melegakan bahwa dalam kasus yang ditangani oleh 
Hakim Sarpin, beliau menerima praperadilan untuk status Tersangka yang 
tidak ditahan dan juga telah dilepas dari penangkapan. Bagi saya ini adalah 
suatu terobosan hukum yang sama nilainya dengan putusan Hoge Raad  Belanda 
yang menerima pengertian bahwa “listrik yang bukan benda berwujud” dapat 
juga dicuri seperti barang berwujud dalam pengertian hukum. Apa yang harus 
ditarik sebagai pelajaran (lesson learned) dari kasus Hakim Sarpin ini hanyalah 
bahwa mengubah status seseorang menjadi Tersangka akan membuka kemungkinan 
bahwa Penyidik dapat mempergunakan wewenang daya-paksanya kepada orang tersebut, 
dan karena itu perubahan status menjadi Tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan 
alat bukti permulaan yang kuat dan cukup, bahwa orang tersebut diduga sebagai pelaku 
kejahatan. Praperadilan tentang status Tersangka haruslah dimungkinkan untuk 
menguji ada tidaknya alat bukti permulaan yang kuat dan cukup tersebut.

Mardjono Reksodiputro, Menggugat Praperadilan “Sarpin Effect”66



V. Bilamana Seseorang Dapat Jadi Tersangka ?

Seseorang menjadi Tersangka kalau Penyidik menemukan awal pembuktian 
yang cukup dan baik/kuat untuk menduga atau mempersangkakan bahwa 
seseorang itu terlibat atau telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. 
Seharusnya pengertian “awal pembuktian yang cukup dan baik”, tidak boleh 
didasarkan atas “intuisi atau gerak hati subjektif”. Harus ada standar yang dapat 
diperiksa oleh pihak ketiga (hakim praperadilan) yang menjelaskan dugaan 
Penyidik untuk memberikan status Tersangka kepada seseorang. Di Belanda 
Pasal 27 Stravoerdering memakai kalimat “… uit feiten of omstandigheden een 
redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaarfeit voortvloeit” – jadi harus 
ada persangkaan yang rasional adanya kesalahan atas suatu tindak pidana.  
Di Amerika Serikat dipergunakan istilah ”reasonable suspicion”  dan “reasonable 
grounds”. Kata “reasonable” merujuk pada kata “reason” dan dalam hal ini berarti 
“yang rasional” atau “yang pantas” atau “yang masuk akal-sehat”. Erat kaitan 
dengan istilah yang dipergunakan di atas untuk “pembuktian yang cukup dan 
baik” adalah “probable cause”,dikatakannya :”…we are dealing with probabilities. 
These are not technical, they are the factual and practical considerations of every day 
life on which reasonable and prudent men, not legal technicians, act” (…kita bicara 
tentang berbagai kemungkinan. Hal-hal ini tidaklah teknis, hal-hal ini adalah 
pertimbangan berupa fakta yang praktis dari kehidupan sehari-hari untuk mana 
seseorang yang memakai akal-sehat dan berhati-hati akan bertindak, jadi bukan 
dari seorang teknisi-hukum).11 Dalam pengertian seperti inilah seorang Penyidik 
boleh memberi status Tersangka (suspect) kepada seseorang untuk, misalnya 
melakukan penggeledahan (searches), penyitaan (seizures) dan penangkapan 
(arrest).

Kalau seorang sudah menjadi Tersangka (dinyatakan di muka umum atau 
melalui media massa), maka karena seorang Tersangka dapat dikenai berbagai 
pembatasan, seperti keharusan datang di tempat yang ditentukan Penyidik 
(biasanya kantor Penyidik), atau dikenakan larangan bepergian ke luar kota 
atau luar negeri tanpa ijin Penyidik, ataupun diminta menyerahkan surat atau 
dokumen tertentu, maka benarlah posisinya adalah serupa dengan seorang 
yang “ditangkap” (meskipun secara fisik “seperti-bebas”, namun tidak sebebas 
haknya seorang warga masyarakat), dan karena itulah sepantasnya Tersangka 
tersebut harus diberikan segala hak dan perlindungan seperti seseorang  yang 
hilang kebebasannya, karena “ditangkap” (lihat Pasal 28D Konstitusi kita). 
Kesimpulannya adalah: Tersangka, baik dia berada dalam status ditangkap, 
ditahan ataupun tidak, wajib mendapat hak dan perlindungan Pengadilan 

11 Marc Weber Tobias dan R.David Petersen,1972, Pre-Trial Criminal Procedure. A Survey of 
Constitutional Rights, Charles C. Thomas Publisher, hal.44 – 46.
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melalui wewenang praperadilan.

VI. Apa Sebaiknya Bunyi Peraturan tentang Praperadilan Tersangka ?

Tentunya begitu Penyidik mengetahui adanya kemungkinan telah terjadi 
kejahatan (misalnya tindak pidana korupsi), maka (1) Penyidik harus 
memastikan bahwa memang telah terjadi Tipikor, dan kalau ini benar, (2) Penyidik 
harus menemukan informasi yang cukup untuk menjadikan seseorang berstatus 
Tersangka. Langkah (1) dan (2) ini menurut saya wajib dilalui sebelum Penyidik 
dapat menyatakan (secara “terbuka”)12 bahwa seseorang adalah Tersangka 
Tipikor. Sehingga kalau Tersangka menggugatnya di Prapradilan, Penyidik 
cukup membuktikan bahwa langkah (1) dan (2) telah dilaluinya. Selanjutnya 
aturan apa yang masih diperlukan ? 

Pertama: Perlu ditentukan bahwa segera setelah seseorang dinyatakan 
menjadi Tersangka, maka kepadanya diberitahukan secara tertulis perbuatan 
apa yang dipersangkakan telah dilakukannya serta pasal-pasal KUHPidana 
atau UU Hukum Pidana lainnya yang akan diberlakukan kepadanya. Kedua: 
Dia juga diberitahu secara tertulis tentang kewajibannya untuk menghadiri 
pemeriksaan lanjutan dan dilarang unutk meninggalkan kota kediamannya 
tanpa ijin Penyidik. Ini dikenal juga sebagai “Pre-arrest Investigation”.13 Ketiga: 
Dibertahukan kepadanya bahwa dalam pemeriksaan lanjutan Tersangka boleh 
didampingi oleh Advokat (meskipun dibatasi hanya “within sight, but not within 
hearing”). Keempat: Penyidik mendapat waktu 30 hari kerja untuk memberkas 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan disampaikan kepada Jaksa/Penuntut 
Umum (JPU) dan JPU mendapat waktu 60 hari kerja untuk meyusun Surat 
Dakwaan dan menyerahkannya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian seorang 
Tersangka yang tidak ditahan, pertama-tama dapat memohon pemeriksaan 
praperadilan tentang status Tersangka-nya, dan apabila status Tersangka ini 
dibenarkan oleh sidang Praperadilan, maka  dalam waktu 90 hari kerja akan 
mendapat kesempatan untuk membela perkaranya di muka sidang terbuka 
Pengadilan Negeri, sebagai Terdakwa. Ini adalah prosedur yang adil, dan 
akan mmenghindari kesewenang-wenangan Penyidik menyatakan seseorang 
itu menjadi Tersangka.14

12 Dikatakan “terbuka”, karena ini diumumkan kepada publik-berbeda bila Penyidik hanya 
mendiskusikan ini dengan teman sesama Penyidik ataupun dengan atasannya.

13 Lihat Wayne R.LaFave & Jerold H.Israel (1984),Criminal Procedure, West Publishing Co. 
Hal.8.

14 Dengan prosedur seperti ini, maka kedua pimpinan KPK (AS dan BW) yang sekarang 
menjadi Tersangka, maupun mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (DI) dapat memperoleh 
kepastian melalui sidang praperadilan tentang sahnya mereka dijadikan Tersangka dan kalau 
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Usul saya di atas adalah dalam rangka pemikiran: bahwa apabila kita memang 
ingin memperbaiki/mereformasi sistem peradilan pidana kita, agar benar-
benar memenuhi standar due process of law. Apa yang terjadi sekarang dimana 
seseorang dapat dinyatakan sebagai Tersangka dan kemudian berbulan-bulan 
diperiksa tanpa ada kepastian statusnya (tentu dengan segala pembatasan atas 
kebebasannya dan privasinya) adalah melanggar asas tersebut. Ketidaksetujuan 
yang ada dari sejumlah pihak terhadap praperadilan atas status Tersangka, 
disebabkan hanya karena “amarah mereka terhadap seorang Tersangka Korupsi, 
apalagi bila dia seorang pejabat”. Yang dilupakan adalah bahwa cara “menyatakan 
seseorang adalah Tersangka dan kemudian membiarkan kasusnya berbulan-bulan atau 
mungkin bertahun-tahun tanpa keputusan” dapat (dan mungkin juga sudah banyak) 
terjadi pada perkara pidana “kecil” di luar korupsi. Seperti tindak pidana 
pencemaran nama baik, fitnah, pencurian kayu atau buah coklat, pencurian dalam 
keluarga, dsb-nya. Memang diakui bahwa dalam kasus korupsi, penyidikannya 
pasti lebih sukar, karena menyangkut saksi-saksi (kalau ada) dan pembuktian 
melalui dokumen-dokumen (catatan, surat, bukti keuangan, dsb-nya), atau oleh 
KPK melalui penyadapan. Namun ini tidak berarti bahwa Penyidik boleh 
menyatakan seseorang menjadi Tersangka, hanya atas dugaan yang belum 
jelas dan baru kemudian mencari pembuktian yang lebih sempurna, yang 
dapat memakan waktu berbulan atau bertahun. Bagaimana profesionalisme 
Peyidik dalam kasus-kasus seperti ini ? Dua asas universal telah dilanggar disini, 
pertama adalah asas due process of law dan kedua asas hak seorang Tersangka 

mendapat a speedy trial untuk mempertahankan dirinya terhadap dakwaan JPU.

C. Penutup
Tanpa harus menunggu perubahan dalam perundang-undangan (dalam 

hal ini KUHAP 1981 yang akan diganti dengan RKUHAP 2013), kita harus 
mendukung pandangan bahwa pengadilan mempunyai potensi untuk 
menanggulangi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat kita. Masalah 
kita menjadi masalah sosial, karena dibenarkannya oleh sebagian masyarakat, 
untuk membiarkan praktek Penyidik menyatakan seseorang sebagai Tersangka, 
tanpa Penyidik mempunyai awal bukti permulaan yang kuat, bahwa 
memang ada dugaan kuat Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. 
Praktek ini telah dikuatkan oleh KPK untuk dugaan korupsi yang didasarkan 
pada “perbuatan melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” 

ini sah, maka dalam waktu 90 hari mereka sudah dapat membela diri mereka di sidang penga-
dilan terbuka, sebagai Terdakwa.Prosedur ini tentunya bukan hanya untuk Tipikor, tetapi juga 
berlaku untuk perkara-perkara kecil dimana sering Penyidik secara terburu-buru dan sewenang-
wenang menyatakan seorang warganegara menjadi Tersangka (meskipun tidak ditahan !).
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dengan dugaan timbulnya “kerugian keuangan Negara” atau “kerugian pada 
perekonomian Negara”.  

Putusan Hakim Sarpin, memang telah menciptakan hak menggugat 
statusnya,  bagi  seorang Tersangka yang merasa dirinya diperlakukan 
sewenang-wenang oleh Penyidik. Penyidik yang sebenarnya belum mempunyai 
awal pembuktian yang cukup, sehingga Tersangka  tidak ditangkap ataupun 
ditahan. Seyogyanya Mahkamah Agung memberikan dukungannya kepada 
hak Tersangka ini dan mencegah kesewenang-wenangan Penyidik15.

15 Menyikapi Seminar Hukum Nasional Ke-7 (Oktober 1999) dng Tema “Reformasi Hukum 
Menuju Masyarakat Madani”, dua tahun kemudian (1981) telah dibuat pendapat Mardjono Rek-
sodiputro “Menegakkan kembali Citra Kekuasaan Kehakiman: Peranan Pengadilan Dalam Neg-
ara Indonesia Baru (Sebuah Saran Kepada Ketua Mahkamah Agung RI)”- Respons MA adalah 
dengan a.l. membentuk Tim Pembaruan Peradilan yang berhasil membuat buku Cetak Biru Pem-
baruan Peradilan 2010 – 2035 – Menurut pendapat saya putusan Hakim Sarpin menciptakan hak 
bagi seorang Tersangka yang tidak ditahan untuk menggugat statusnya yang “digantung” Peny-
idik termasuk pembaruan yang kita harapkan. Semoga putusan ini mengisi Visi “Terwujudnya 
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” (Hasil Rumusan MARI 10/9/2009).-
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Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis 
Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara 
Pidana

Jan S. Maringka*

Abstrak

Konflik kelembagaan antar penegak hukum semakin membuka jalan bagi penataan hukum 
acara pidana yang sudah sejak lama dirasakan perlu perubahan. KUHAP ternyata tidak 
memenuhi semua harapan atas perlindungan terhadap HAM, hubungan kelembagaan antar 
penegak hukum seperti bolak-balik perkara, dan persoalan-persoalan lain yang dirasakan 
mengganggu rasa keadilan dalam implementasi KUHAP selama lebih dari 3 dasawarsa.

Dalam RUU KUHAP yang akan datang, Kejaksaan ditempatkan sebagai dominus litis 
(pengendali perkara), yang dapat dilihat dalam Bab III mengenai Penuntut Umum dan 
Penuntutan di Pasal 42 huruf i yang menyatakan tugas dan wewenang penuntut umum 
yaitu melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan, serta di  Pasal 42 
ayat (2) yang menjelaskan penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan 
demi kepentingan umum/dan atau dengan alasan tertentu.

Hal  yang paling berbeda dari ketentuan yang berlaku pada saat ini adalah, penuntut umum 
dapat mengajukan perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau 
tidak layak dilakukan penuntutan ke tahap persidangan.

Kata kunci: Kejaksaan, dominus litis, Hakim Pemeriksa Pendahuluan
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A. Pendahuluan
Konflik kelembagaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penetapan tersangka Komjen (Pol) 
Budi Gunawan (BG) oleh KPK yang ”dibalas” Polri dengan penangkapan Wakil 
Ketua KPK, Bambang Widjajanto1 seperti membuka ruang baca publik akan 
adanya persoalan institusional yang memicu persaingan tidak sehat diantara 
aparat penegak hukum. Penegak hukum yang seharusnya saling bersinergi 
dalam upaya nasional memerangi korupsi, malah seperti membuka aib masing-

*  Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan RI
1 “Bambang Widjojanto Ditangkap Sebagai Tersangka Kasus Kesaksian Palsu”>, http://na-

sional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/23/nim3bs-bambang-widjojanto-ditangkap-sebagai-
tersangka-kasus-kesaksian-palsu,  23 Januari 2015. 



masing yang kemudian diikuti melalui sidang terbuka praperadilan perkara BG 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bagi sebagian kalangan masyarakat, menetapkan pimpinan KPK sebagai 
tersangka merupakan upaya pelemahan terhadap institusi KPK. Bahkan sempat 
muncul wacana memberikan hak imunitas bagi pimpinan KPK2, ternyata hal 
ini tidak dikenal dalam tatanan hukum nasional dan bahkan melewati Asas 
persamaan di depan hukum (Equality Before the Law).

Di sudut lain, situasi tersebut membuka pemikiran perlunya menata ulang 
hukum acara yang dirasakan memiliki banyak kelemahan. Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sering kali didengungkan sebagai karya 
agung anak bangsa, tentunya tidak dapat terus-menerus menahan gerusan 
perubahan zaman. Beberapa aspek yang dirintis dalam KUHAP ternyata tidak 
memenuhi semua harapan akan perlindungan terhadap HAM, hubungan 
kelembagaan antar penegak hukum seperti bolak-balik perkara, dan persoalan-
persoalan lain dalam implementasi KUHAP selama lebih dari 3 dasawarsa 
menjadi perhatian publik seperti pada Kasus Nenek Minah pencuri 3 buah 
Kakao di PN Purwokerto atau Kasus ITE yang dialami Prita Mulyasari dirasakan 
mengganggu rasa keadilan.

Persoalan undang-undang dengan dinamika masyarakat menjadi sebab 
perlu adanya pembaharuan undang-undang. Mengutip Logemann, tiap-tiap 
undang-undang sebagai bagian hukum positip, bersifat statis dan tak dapat 
mengikuti perkembangan kemasyarakatan3. Hal ini dipicu oleh antara lain 
makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berubahnya batas 
kewilayahan daerah, dan aktualisasi kerjasama internasional. Untuk itulah, 
perubahan diperlukan guna mengeliminir persoalan baru yang mucul dimana 
hal tersebut belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang.

Diskusi pembaharuan hukum acara pidana akan selalu menyentuh empat 
komponen sistem peradilan pidana (criminal justice system), yaitu Kepolisian, 
Kejaksaan, Hakim (pengadilan) dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem peradilan 
pidana menurut Mardjono Reksodiputro bertujuan untuk menanggulangi 
kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya 
kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya4. 

2 “KPK Sangat wajar diberi hak imunitas”>, http://news.okezone.com/
read/2015/01/27/337/1097610/kpk-sangat-wajar-diberi-hak-imunitas, 27 Januari 2015.

3 Logemann dalam A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, cet. 1 (Jakarta:  Sinar Grafika, 
1995), hal. 113

4 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Pusat 
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Sedangkan tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk 
resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan 
dan untuk mencapai kesejahteraan sosial5.

Sebagaimana halnya KUHP, keinginan perubahan Hukum Acara Pidana 
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menuai pro dan kontra. Terutama 
diantara aparat penegak hukum dalam pembahasannya. Bahkan hal itu masih 
terjadi ketika kedua RUU tersebut telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR 
tanggal 11 Desember 2012 yang pada akhirnya pembahasan terhenti di akhir 
DPR periode 2009-2014. 

Perkembangan terakhir, Rancangan KUHAP kembali masuk dalam daftar long 
list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pembahasan Rancangan 
KUHAP akan dilakukan setelah pembahasan Rancangan KUHP yang menjadi 
RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Namun, dengan dinamika yang ada, tidak 
menutup kemungkinan Rancangan KUHAP baru menjadi RUU yang akan 
dibahas di DPR di tahun 20156. 

Menurut Andi Hamzah, pada awalnya perubahan Rancangan KUHAP ini 
dilakukan sedikit sekali, namun dengan telah diratifikasinya  International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2005, yang penuh dengan ketentuan menyangkut perlindungan 
Hak Asasi Manusia (HAM), terutama tentang upaya paksa penahanan, maka 
dilakukan perubahan mendasar dalam penyusunan RUU KUHAP. Menurut 
ICCPR, pada prinsipnya hakimlah yang melakukan penahanan, setelah terlebih 
dahulu hakim memeriksa secara singkat tersangka yang dihadapkan secara fisik 
oleh jaksa bersama dengan penyidik. Oleh karena itu dalam Rancangan KUHAP 
dibentuk hakim khusus yang dinamai ”Hakim Pemeriksa Pendahuluan” yang 
secara kebetulan sama artinya dengan Giudiceperle Indagini Preliminari di Italia 
yang juga baru dibentuk7. 

Kejaksaan mengambil sikap mendukung Rancangan KUHAP untuk dibahas 
kembali oleh DPR agar segera diberlakukan menjadi undang-undang. Namun 
demikian dukungan ini tidak menafikan sama sekali sifat kritis dari insan 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 
1997), hal. 140.

5 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 
2004), hal.3.

6 ”DPR Setujui Daftar Prolegnas Dengan Catatan”>, www.hukumonline.com/berita/baca /
lt54d8993156cb3/dpr-setujui-daftar-prolegnas-dengan-catatan. Tanggal 09 Februari 2015. 

7 Andi Hamzah, Hubungan Antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam RUU KUHAP,Vol. 2 
(Jakarta: Media Hukum dan Keadilan Teropong, 2014) hlm. 93
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Adhyaksa untuk memberikan sumbangan pemikiran demi perbaikan dan 
kemajuan bersama demi perbaikan hukum nasional.

B. Pembahasan
I. Kewenangan Kejaksaan Menurut Undang-Undang

Menurut etimologi, kata “prosecution” sendiri berasal dari bahasa latin: 
prosecutus dan terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) yang dapat 
dipahami sebagai “proses perkara dari awal hingga berakhir”. Dengan demikian 
tidaklah mengherankan apabila jaksa memegang peranan penting dalam 
menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. 

Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peran Jaksa 
dalam fungsi penegakan hukum antara lain ditunjukkan dalam United Nations 
Guidelines on the Role of Prosecutors (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) 
sebagaimana diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana 
tanggal 27 Agustus – 7 September 1990. Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan 
Jaksa tersebut menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam 
proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika 
diijinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif 
dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, 
mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain 
sebagai wakil kepentingan umum. 

Kalimat “Jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi 
dari prinsip penuntut umum tunggal (Single Prosecution System) dalam sistem 
peradilan pidana. Istilah tersebut merupakan makna sesungguhnya dari azas 
satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) sebagai landasan pelaksanaan 
tugas Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan penuntutan 
yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata 
kerja kejaksaan.

Dalam penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan 
pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) komponen yang sudah 
disinggung, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. 
Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berfungsi tidaknya suatu 
lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi 
lembaga lain. Dalam posisi inilah Sistem Peradilan Pidana yang dicanangkan 
dalam KUHAP tersebut menjadi sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu 
(integrated criminal justice system)
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Tugas dan wewenang Kejaksaan RI, secara normatif ditegaskan dalam Pasal 30 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
yang menyatakan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, 
perdata dan tata usaha negara, serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang 
ketertiban dan ketentraman umum.

Selain itu dalam tindak pidana tertentu, Kejaksaan diberikan kewenangan 
untuk melakukan penyidikan. Hal ini antara lain disandarkan pada  ketentuan-
ketentuan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan RI8, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM9, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 200110,dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi11.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 
juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, 
yang mana dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana 
Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dengan ketentuan 
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 
lain menurut undang-undang ini. Dengan demikian, apabila Kejaksaan dari 
awal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan dalam perkembangan 
penanganan perkara ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang, maka 
Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana Pencucian 
Uang.

Terhadap kewenangan “Penyidikan”, memang haruslah dipahami dan 
diakui didasarkan pendekatan Model Regulated Mandatory maupun Regulated 
Discreationary, sisi Alasan Historis-Yuridis, Sosiologis dan Filosofi disertai 
pengakuan Yudikatif, Doktrin yang komparatif, bahkan Putusan yang final dan 
binding dari Mahkamah Konstitusi  Nomor : 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 
2008, Nomor : 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang permohonan 

8  Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 ayat (1) 
huruf d.

9  Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 21 ayat 
(1).

10  Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26.

11  Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi,  Pasal 50.
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pengujian pada pokoknya mempersoalkan kontitusionalitas kewenangan 
Jaksa sebagai penyidik pada Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 
16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 
1 UUD 1945, dengan putusan tidak beralasan menurut hukum dan menolak 
permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor : 2/PUU-X/2012 tanggal 03 Januari 2013 menyatakan permohonan 
tidak dapat diterima karena pokok permohonan adalah ne bis in idem dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 
2012. Mahkamah Konstitusi pada intinya berpendapat, bahwa dari sisi 
konstitusionalitas, kewenangan penyidikan untuk tindak pidana tertentu menjadi 
kewenangan Jaksa adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana 
tersebut diatas, maka kewenangan Penyidikan Jaksa adalah suatu legitimasi 
dari facet diantara Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara yang universal 
sifatnya, dan karenanya dalam rangka penegakan hukum terintegrasi, sangatlah 
dihindari diskriminasi kewenangan yang tercipta melalui kebijakan dan sistem 
regulasi, yang justru akan menimbulkan dis-integrasi dalam penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan hukum acara, Kejaksaan adalah pengendali proses 
perkara pidana, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu 
kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang 
sah menurut Hukum Acara Pidana12. Dalam bahasa yang lain dikatakan, basis 
pengabdian institusi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan 
pengendali penuntutan atau selaku dominus litis dalam batas juridiksi negara13. 
Dalam hal ini Marwan Effendy menyatakan:

”Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai 
kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan 
yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau 
tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. 
Di samping sebagai penyandang dominus litis (Procureur die de procesvoering 
vaststelt), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan 
pidana (executive ambtenaar)”14.

Pandangan sebagai penyandang dominus litis tentu beralasan dikaitkan 
dengan kiprah dan posisi Kejaksaan (baik selaku jaksa atau penuntut umum) 

12 ”Pengertian Kejaksaan”>, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, 
diakses tanggal 9 Maret 2015.

13 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform 
Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan (Jakarta: Kejaksaan Agung RI: 1999) hlm. 2

14 Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm. 105.
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dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

Pasal 139 KUHAP menyatakan: 

”Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan 
yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah 
memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”  

Pasal 140 KUHAP: 

(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat 
dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan 
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum 
menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa penentuan dapat tidaknya suatu 
berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berada di tangan penuntut umum, 
bukan berada di lembaga lain atau dilakukan oleh orang perorang15.

Hal ini juga dipertegas dalam perkara koneksitas, yaitu perkara yang 
pelakunya terindikasi dilakukan bersama-sama antara militer dan sipil, setelah 
dibentuk tim dan dilakukan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan 
oditur militer atau oditur militer tinggi untuk menetapkan peradilan umum 
atau peradilan militer yang berwenang untuk mengadili perkara (Pasal 89-90 
KUHAP), pada akhirnya jika masih  terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa 
Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang 
kewenangan mengadili perkara tersebut, maka pendapat Jaksa Agung yang 
menentukan (Pasal 93 ayat (3) KUHAP).

Namun disayangkan, pengaturan perkara koneksitas beserta kewenangan 
Jaksa Agung dalam perkara koneksitas ini ditiadakan dalam RUU KUHAP. 
Padahal potensi terjadinya suatu perkara dilakukan bersama oleh masyarakat 
sipil dan militer selalu ada. Selain itu, ketiadaan pengaturan tersebut akan 
menciptakan kekosongan hukum, ditengah keinginan yang ada sejak lama 
untuk menyidangkan anggota militer yang melakukan kejahatan sipil yang tidak 

15 Bagi Prof. Dr. Iur. Andi Hamzah, agaklah sulit menerapkan sistem penuntutan yang dikenal 
sebagai ”Private Prosecution” seperti halnya Perancis, Belgia, Inggris, Thailand dan RRC. Private 
Prosecution, khususnya korban, dapat mengajukan tuntutan pidana (pidana ringan) ke Pengadilan 
(Indriyanto Seno Adji, KUHAP Dalam Prospektif, (Jakarta: Diadit Media, 2011) hlm. 92).
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terkait dengan tugas kemiliteran16.

Mengacu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
yang dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) menyatakan: Oditur Jenderal dalam 
melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada 
Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara 
Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas 
pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima. 

Kalimat tersebut jelas dan tegas merupakan wujud penguatan atas prinsip 
single prosecution system yang dianut dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan yaitu ”een en ondeelbaar” (jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan), 
yang dalam tataran praktik saat ini, prinsip ini semakin terbelah dengan adanya 
penuntut umum pada KPK.

II. Dominus Litis Kejaksaan dalam Rancangan KUHAP

1. Kejaksaan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Dalam Rancangan KUHAP yang akan datang Kejaksaan ditempatkan sebagai 

penyandang dominus litis (pengendali perkara). Hal ini terlihat dalam Bab III 
mengenai Penuntut Umum dan Penuntutan di Pasal 42 huruf i yang menyatakan 
tugas dan wewenang penuntut umum yaitu melimpahkan perkara dan melakukan 
penuntutan ke pengadilan, serta di  Pasal 42 ayat (2) yang menjelaskan penuntut 
umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum/
dan atau dengan alasan tertentu. 

Ketentuan lain terkait hal tersebut adalah:

•	 Pasal 45: ”Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap 
terdakwa dalam daerah hukumnya”

•	 Pasal 46: ”Apabila berkas perkara telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan 
surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap”

•	 Pasal 47: ”Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan 
yang lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut 
umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk 
dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”

Namun, satu hal  yang berbeda dari ketentuan yang berlaku pada saat ini 

16 Penjelasan Umum RUU KUHAP menyatakan: “Peradilan koneksitas sebagai lembaga yang 
selama ini memisahkan antara peradilan pidana militer dan peradilan pidana umum tidak lagi 
ditentukan atau diatur dalam KUHAP ini”.
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adalah, penuntut umum dapat mengajukan perkara kepada Hakim Pemeriksa 
Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak dilakukan penuntutan ke 
pengadilan (Pasal 44 Rancangan KUHAP), yang dalam penjelasan pasal tersebut 
adalah ”cukup jelas”. Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, setidaknya 
membuat pengendalian perkara, yang dalam hal ini berupa penilaian layak 
tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, akan bergeser menjadi 
kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memutuskannya.

Penyusun Rancangan KUHAP menggunakan terminologi ”dapat” yang bisa 
ditafsirkan tidak pada semua perkara, mungkin hanya pada perkara-perkara 
tertentu yang sulit pembuktiannya atau terdapat keraguan dari penuntut 
umum terhadap perkara tersebut. Jika dihubungkan dengan konteks saat ini, 
bagaimanapun rumitnya suatu perkara, tanggung jawab pembuktian tetap ada 
pada penuntut umum.

Dengan demikian, jika menggunakan pemahaman dominus litis yang 
disampaikan pada bagian terdahulu tulisan ini, yang mencakup tentang penilaian 
layak atau tidak layak perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka dapatlah 
dikatakan dominus litis Kejaksaan dalam Rancangan KUHAP tidaklah mutlak. 
Ada celah legitimasi bagi lembaga lain (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) untuk 
menentukan suatu perkara dinyatakan layak/tidak layak dilakukan penuntutan. 

Mungkin akan ada pandangan, bukankah tetap pihak penuntut umum yang 
mengajukan perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang maknanya 
pengendalian tetap pada penuntut umum. Untuk menjawab ini, perlu kiranya 
mencermati keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan 
KUHAP yang konsep dahulu disebut sebagai Hakim Komisaris.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hakim Komisaris) menurut Indriyanto Seno 
Adji, lahir untuk mengganti peran praperadilan yang tidak efektif. Ia tidak 
persis sama dengan yang ada di Eropa. Seperti Rechtercommissaris di Belanda dan 
judicial commisioner (federal) di Amerika Serikat. Hakim Pemeriksa Pendahuluan 
tidak melakukan penyidikan sebagaimana terjadi di Perancis. Di Indonesia 
karena penegak hukum selalu dicurigai, maka keputusan jaksa untuk tidak 
melakukan penuntutan sering dipermasalahkan. Sebaliknya di negara-negara 
Eropa dan Amerika Utara justru masalah krusial ialah ketika jaksa memutuskan 
untuk menuntut terdakwa ke pengadilan, bukan ketika hendak menghentikan 
penuntutan17.

Ditambahkannya, dengan adanya lembaga penyaring di samping hakim (trial 
judge) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang yaitu karena 

17 Ibid, hlm. 25
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alasan pribadi atau balas dendam. Penuntutan menurut cara itu disebut malice 
prosecution atau penyalahgunaan penuntutan (abuse of prosecution) yang tidak 
dapat dibenarkan18.

Dengan pandangan ini, maka ada kekhawatiran desakan bagi penuntut 
umum untuk selalu melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebelum melakukan 
penuntutan. Dengan fungsinya untuk menghindari abuse of prosecution tentu 
masyarakat menginginkan dan memilih proses penuntutan yang dianggap lebih 
fair dalam perspektifnya melalui lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Dari hal itu, tampak akan ada 2 (dua) jalur penuntutan yang dilakukan 
penuntut umum. Pertama, penuntut umum langsung melakukan pelimpahan 
dan penuntutan ke pengadilan. Kedua, penuntut umum melakukan penuntutan 
ke pengadilan setelah ada putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (pretrial) 
yang apabila hal ini dilaksanakan dalam intensitas yang massif setidaknya akan 
mengurangi nilai dominus litis jaksa yang sudah dikenal terutama dari fungsi 
penilaian layak/tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

2. Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum
Kewenangan lain dari penuntut umum adalah menghentikan penuntutan 

demi kepentingan umum/dan atau dengan alasan tertentu sebagaimana bunyi 
Pasal 42 ayat (2) Rancangan KUHAP, yang hal itu dapat dilaksanakan jika: (a) 
tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; (b) tindak pidana yang dilakukan 
diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (c) tindak pidana 
yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; (d) umur tersangka pada 
waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau (e) 
kerugian sudah diganti (Pasal 42 ayat (3) Rancangan KUHAP).

Untuk ketentuan huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang 
diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 42 ayat 93) Rancangan 
KUHAP). Ini berarti terhadap perkara  yang menyangkut pasal-pasal ”serius” 
menurut KUHAP saat ini (yang ditandai dapat dilakukan penahanan vide Pasal 21 
ayat (4) KUHAP) dapat dihentikan penuntutannya, misalnya perkara pencurian, 
jika tersangka berusia diatas 70 tahun dan/atau kerugian sudah diganti. Adanya 
frasa ”dan/atau” memberikan alternatif bahwa dapat saja tersangka tidak harus 
berusia diatas 70 tahun, asal kerugian korban sudah diganti.

Ketentuan ini dipengaruhi model penuntutan yang mengakui asas Oportunitas 
seperti yang ada di Belanda, Norwegia, dan Inggris, yaitu kewenangan Penuntut 
Umum yang memperbolehkan memutuskan untuk menuntut atau tidak 
menuntut, baik dengan syarat atau tanpa syarat. Menurut. Andi Hamzah, dalam 

18 Ibid.
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suatu laporan tahunan 1980 Ministerie van Justitie (Kejaksaan) disebutkan bahwa 
lebih dari 50% perkara di Belanda tidak diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan. 
Dari jumlah itu, 90% karena alasan teknis (umumnya karena tidak cukup bukti)19.

Menurut Andi Hamzah, penyelesaian perkara di luar pengadilan dikenal, 
“Belanda; afdoening buiten proces; Inggris, transaction out of judiciary; ini mirip 
dengan restoratif justice tetapi restoratif justice itu bersifat perdata, perdamaian 
antara kedua pihak korban dan pelaku dengan ganti kerugian termasuk perkara 
berat. Di Arab bahkan sampai pada delik pembunuhan hal ini dapat diterapkan20. 

Dengan konsep ini, jelas negara menginginkan agar lebih banyak perkara 
pidana yang diselesaikan di luar pengadilan. Disamping pidana merupakan 
sarana ultimum remedium, penyelesaian perkara pidana melalui lembaga 
peradilan dan teori pemidanaan retributif menimbulkan banyak permasalahan 
dan dampak negatif. Ini juga terkorelasi dengan sesaknya kapasitas penjara 
di Indonesia. Hampir semua penjara, baik rumah tahanan maupun lembaga 
pemasyarakatan mengalami over capacity.

Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang mengutip Mulder 
menyatakan politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah 
pembaharuan, juga dalam masalah perampasan kemerdekaan. Semakin sedikit 
orang yang dirampas kemerdekaannya berarti semakin baik. Pandangan negatif 
terhadap perampasan kemerdekaan adalah berakibat bumerang, dan terpenting 
ialah bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu hanyalah sementara21.

Kewenangan penghentian penuntutan ini milik semua penuntut umum, 
bukan kewenangan khusus Jaksa Agung yang dikaitkan dengan kewenangan 
Jaksa Agung dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan RI. Artinya adalah penuntut umum diberikan tanggung jawab 
yang lebih luas dan mandiri untuk menilai sendiri perkara yang dihadapinya. 
Hal ini dilakukan sebelum proses penuntutan di pengadilan. Berbeda dengan 
kondisi yang dihadapi saat ini dimana upaya untuk meminimalisir persoalan 
“kemanusiaan” yang dihadapi penuntut umum (misalnya perkara Nenek 
Minah, pencuri 3 buah kakao) hanya berupa penuntutan untuk meminta kepada 
hakim menjatuhkan pidana yang disesuaikan dengan lamanya terdakwa ditahan 
atau pada kasus-kasus  tertentu menuntut bebas terdakwa adalah hampir tidak 
pernah dilakukan.

19 Ibid hlm. 95.
20 Andi Hamzah, Beberapa Hal dalam Rancangan KUHAP, (Jakarta: 2013).

21 Barda Nawawi Arief, Kebijaksanaan Legislatif mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam rangka 
Usaha Penanggulangan Kejahatan (Bandung : UNPAD, 1985), hal. 103
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Agar kewenangan menghentikan penuntutan ini diimbangi tangung 
jawab penuntut umum, maka penyusun RUU memberikan rambu pelaporan 
administratifnya yaitu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Kepala Kejaksaan Negeri setiap bulan 
(Pasal 42 ayat (5) RUU). 

3. Penuntutan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (KPK)

Kajian mengenai dominus litis Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan 
penuntutan secara keseluruhan. Tulisan sebelumnya telah disinggung mengenai 
single prosecution system, bahwa jaksa satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) 
yang pada saat ini tidaklah murni dilaksanakan, mengingat KPK juga berwenang 
melakukan penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi. 

Membandingkan satu kewenangan lembaga dengan kewenangan lembaga 
lain dalam melakukan hal yang sama (penuntutan) mungkin tidak populer dan 
seperti mundur ke belakang. Di saat rendahnya  kepercayaan publik (public trust) 
terhadap penegak hukum yang ada, terutama dalam penanganan tindak pidana 
korupsi, maka eksistensi KPK dianggap memenuhi harapan masyarakat.

KPK sejatinya merupakan a temporary way out, jalan keluar sementara. KPK 
bukan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) di 
Indonesia. KPK di-design untuk tidak menggantikan peran Kepolisian dan 
Kejaksaan sebagai penegak hukum. Namun keberadaannya dimaksud justru 
untuk memperkuat keberadaan institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Mendiskusikan eksistensi penuntutan yang dilakukan oleh KPK tidaklah 
selalu berarti tidak mendukung semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, 
namun hal ini semata-mata dalam rangka meletakan persoalan pada tempatnya 
secara proporsional.  KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 memang diberikan legitimasi melakukan penuntutan. Namun 
pembahasan jaksa adalah satu dan tak terpisahkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan RI, serta Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi 
dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer maka persoalan ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Jika kita melakukan komparasi dengan negara lain terhadap eksistensi lembaga 
anti korupsi semacam KPK Indonesia, seperti Independent Commision Against 
Corruption (ICAC) Australia, ICAC Hongkong, dan National Counter Corruption 
Commision (NCCC) Thailand, dan Corrupt Practices Invsetigation Bureau (CPIB) 
Singapura, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa pada negara-negara 
tersebut penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lembaga-lembaga 
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itu, namun dalam tahap penututan tetap dilakukan oleh Kejaksaan di negara 
masing-masing. 

Andi Hamzah menyatakan ICAC Australia (New South Wales) tidak 
mempunyai wewenang di bidang penuntutan (prosecution). Jadi sama dengan 
Hongkong, Singapura, Thailand, berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang 
wewenangnya meliputi pula bidang penuntutan. Di Australia (NSW), penututan 
dilakukan oleh Direktur Penuntut Umum (Director of Public Prosecutions)22.

Selanjutnya disampaikan Andi Hamzah, penempatan beberapa penuntut 
umum (pendakwa raya) di Badan Pencegah Rasuah (BPR Malaysia), bukan berarti 
BPR mengambil alih penuntutan korupsi dari tangan penuntut umum seperti 
yang diperkirakan. Justru mereka ada di BPR merupakan  penghubung antara 
BPR dan Badan Penuntut Umum (Peguam Negara)23.

Persoalannya adalah keberadaan KPK lebih dari satu dasawarsa, dengan 
penindakan yang luar biasa, tidak mengurangi korupsi di tanah air, atau dengan 
kata lain tidak dapat mencegah aksi korupsi yang menjadi fungsi utama KPK 
dalam koordinasi, supervisi, pencegahan dan monitoring dalam pemberantasan 
korupsi.

Hamdan Zoelva berpendapat sebaiknya kembalikan saja KPK pada khittah 
awalnya yang tugas utamanya melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan 
dan monitoring dalam pemberantasan korupsi. Fungsi penindakan hanya 
dilakukan apabila dari hasil supervisi, ada perkara yang tidak jalan di kepolisian 
atau kejaksaan sehingga diambil alih untuk ditangani oleh KPK. Dalam hal ini, 
harus ada perubahan undang-undang KPK yang menempatkan KPK dalam 
posisi lebih kuat untuk mengambil alih perkara dari institusi yang lain, tanpa 
resistensi dari kedua lembaga yang lain. Dengan demikian fokus KPK tidak 
menerima laporan perkara yang baru. 

Saat ini terdapat lebih dari 70.000 laporan yang tidak mungkin ditangani 
sampai seratus tahun ke depan. Dengan demikian KPK hanya menerima laporan 
atas perkara yang tidak jalan di kedua instansi yang lain. KPK pun fokus untuk 
merencanakan kordinasi, pencegahan dan monitoring dalam pemberantasan 
korupsi24.  

22 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafi-
ka, 2008)  hlm.10.

23 Ibid, hlm. 50.

24 Hamdan Zoelva, Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah disampai-
kan dalam seminar nasional dengan Tema: ”Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan Dalam 
Menyongsong Tantangan Masa Depan” di Ruang Senat Rektorat, Universitas Hasanuddin, 
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Solusi lain, memberikan kewenangan penangan kasus korupsi hanya kepada 
satu lembaga yaitu KPK. Akan tetapi kewenangan ini, hanya sampai pada tingkat 
penyelidikan dan penyidikan minus penuntutan. Penuntutan tetap diberikan 
kepada kejaksaan. Hal itu, dimaksudkan agar ada mekanisme kontrol dalam 
penyelesaian perkara korupsi, sehingga dapat dihindari tindakan eksesif yang 
berlebihan dalam pemberantasan korupsi. Cara ini memerlukan pembenahan 
institusional KPK dengan menambah sarana dan personil menjangkau seluruh 
wilayah Indonesia. Cara ini akan menghindari gesekan antara lembaga dalam 
memberantas korupsi sehingga terjadi harmonisasi kelembagaan dalam rangka 
pemberantasan korupsi. 

Perubahan ini harus dilakukan dengan perubahan UU KPK. Jika kondisi 
sekarang ini dipertahankan, maka selama itu pula saling rebut dan saling jegal 
antar lembaga tidak dapat dihindari. Dengan memilih salah satu alternative 
penyelesain tersebut, dapat  mengatasi dua persoalan mendasar yaitu (1) 
Penataan ulang hubungan antara lembaga penegak hukum yang memberantas 
korupsi, dan (2) Pergeseran tugas dan wewenang utama KPK untuk melakukan 
koordinasi, supervisi, pencegahan dan monitoring dalam pemberantasan korupsi 
harus juga diutamakan.

Selain itu, ada muncul kerisauan baik dari kalangan internal KPK sendiri 
maupun dari luar KPK bahwa pembahasan mengenai Rancangan KUHP dan 
Rancangan KUHAP akan mengkerdilkan dan bahkan menghilangkan KPK. 
Pendapat ini dibantah Harkristuti Harkrisnowo yang menyatakan Pasal 211 
Rancangan KUHP dan Pasal 3 ayat (2) Rancangan KUHAP mematahkan 
argumentasi bahwa dengan berlakunya kedua UU ini kelak maka UU pidana 
di luar KUHP menjadi hilang. Justru kedua RUU ini kelak bila diberlakukan 
merupakan lex generalis atau ketentuan umum, tetapi eksistensi UU pidana 
khusus lain yang berperan sebagai lex specialis tetap diakui25. 

Dikatakannya, maka tak akan terjadi penghapusan UU ataupun delegitimasi 
keberadaan lembaga seperti KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lain-lain. Mengutip Silvia Zorzetto 
(2012), “…lex specialis…is often used to solve redundancy in law… a tool to prevent the 
simultaneous application of special and general compatible rules.” Tak mungkin ada 

Makassar, tgl. 26 Februari 2015, hlm.8

25 Harkristuti Harkrisnowo, “KPK Tak Usah Galau”, dalam Kompas tanggal 28 Februari 2014, 
hlm. 5.
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lex specialis manakala tidak ada lex generalis26.

Maka terkait relasi Kejaksaan-KPK sebaiknya perlu dilakukan penataan ulang 
baik dalam RUU KPK maupun RUU Kejaksaan dengan cara mengembalikan 
penuntutan kepada Kejaksaan harus dipandang bukan sebagai upaya 
mengkerdilkan posisi KPK, melainkan agar ada mekanisme kontrol dalam 
penyelesaian perkara korupsi dan dalam semangat konsistensi pelaksanaan 
fungsi lembaga serta berdasarkan komparatif studi keberhasilan penegakan 
hukum di berbagai negara.

C. Penutup
Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka terdapat beberapa 

catatan, pertama, eksistensi Kejaksaan dalam Rancangan KUHAP khususnya 
sebagai Dominus Litis dalam pengendali proses perkara pidana tidak lagi bersifat 
mutlak, karena ada kalanya penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara 
kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk kemudian diputuskan layak atau 
tidak layak dilakukan penuntutan. Dalam hal ini, penilaian layak atau tidak layak 
itu sebagian telah bergeser kepada putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Kedua, diskusi Dominus Litis Kejaksaan seharusnya termasuk pula kajian 
tentang single prosecutions. Artinya, penuntutan yang penyidikannya dilakukan 
oleh penuntut umum KPK harus ditinjau kembali. Hal ini dilakukan untuk 
adanya konsistensi pelaksanaan terhadap undang-undang yang ada, baik UU 
Kejaksaan RI maupun UU Peradilan Militer serta komparasi di berbagai negara 
terkait mekanisme kontrol dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

26 Ibid.
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Evaluasi terhadap Pembahasan RKUHAP: 
Mengapa Pemerintah dan DPR Tidak Berhasil 
Membahas RKUHAP?

Miko Ginting*

Abstrak

Tulisan singkat ini ditujukan untuk mengkaji pembahasan RKUHAP dari perspektif 
legislasi. Dengan mengambil fokus terhadap pembahasan pada kurun waktu 2013-2014, 
tulisan ini akan memaparkan beberapa catatan dan evaluasi terhadap proses dan substansi 
legislasi RKUHAP. Beberapa catatan dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal 
bagi pembentuk undang-undang dalam membahas dan menyusun RKUHAP dengan proses 
dan substansi yang berkualitas di masa yang akan datang.

RKUHAP secara rutin masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baik 
lima tahunan maupun prioritas satu tahunan. Mulai kurun waktu 2000-2004, 2004-2009, 
2009-2014, hingga 2015-2019, RKUHAP masuk dalam Prolegnas. Pada 6 Maret 2013, 
Pemerintah sempat memulai pembahasan dengan mengirimkan RKUHAP kepada DPR.

Namun, pada kenyataannya, Pemerintah dan DPR tidak kunjung berhasil mengundangkan 
RKUHAP menjadi undang-undang. Padahal pembaruan KUHAP merupakan hal yang 
penting dan urgen untuk dilakukan sebagai salah satu sarana untuk mereformasi sistem 
peradilan pidana di Indonesia. Pembaruan KUHAP diharapkan dapat mengoptimalkan 
perlindungan hak asasi manusia dan sekaligus mendorong efektivitas pemberantasan 
korupsi, terutama yang berkaitan dengan korupsi di sektor peradilan (judicial corruption).

Kata kunci: KUHAP, RKUHAP, Legislasi
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A. Pendahuluan
Wacana pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) 
sudah muncul sejak lebih dari satu dasawarsa lalu. Setidaknya dalam catatan 
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pada 1999 telah dibentuk 
tim ahli yang diketuai oleh Prof. Andi Hamzah yang bertugas untuk menyusun 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 
RKUHAP).



Begitupun dalam perkembangannya, RKUHAP kerapkali masuk dalam daftar 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baik lima tahunan maupun prioritas satu 
tahunan. Mulai kurun waktu 2000-2004, 2004-2009, 2009-2014, hingga 2015-2019, 
RKUHAP masuk dalam Prolegnas. Namun, pada kenyataannya, Pemerintah 
dan DPR tidak kunjung berhasil mengundangkan RKUHAP menjadi undang-
undang.

Pada 6 Maret 2013, Pemerintah sempat memulai pembahasan dengan 
mengirimkan RKUHAP kepada DPR. Namun, langkah Pemerintah tersebut 
sudah sejak awal menuai pesimistis dari banyak kalangan dan RKUHAP 
diragukan akan berhasil diundangkan. Hal ini mengingat masa kerja Pemerintah 
dan DPR yang hanya tersisa kurang lebih satu tahun dan akan segera berakhir 
pada pertengahan 2014. Ditambah lagi, Pemerintah dan DPR akan segera 
menghadapi agenda pemilihan umum pada 2014, yang sedikit banyak akan 
memakan waktu dan fokus dari para pembentuk undang-undang tersebut. 

Selain waktu pembahasan yang tidak memadai sementara di sisi lain materi 
yang akan dibahas cukup banyak dan kompleks, Pemerintah dan DPR sebagai 
pembentuk undang-undang, juga tidak berhasil mengambil titik kompromi antar 
pemangku kepentingan yang terkait dengan pembaharuan KUHAP. Perdebatan 
serta polemik terus-menerus berlangsung dan pada akhirnya menempatkan 
RKUHAP sebagai rancangan undang-undang yang kontroversial.

Padahal pembaruan KUHAP merupakan hal yang penting dan urgen untuk 
dilakukan sebagai salah satu sarana dalam mereformasi sistem peradilan 
pidana di Indonesia. Tujuan reformasi sistem peradilan pidana itu adalah untuk 
mengoptimalkan perlindungan hak asasi manusia dan sekaligus mendorong 
efektivitas pemberantasan korupsi, terutama yang berkaitan dengan korupsi di 
sektor peradilan (judicial corruption).

Tulisan singkat ini bertujuan untuk mengkaji proses pembahasan RKUHAP 
dari perspektif legislasi. Dengan mengambil fokus terhadap pembahasan pada 
kurun waktu 2013-2014, tulisan ini juga akan memaparkan beberapa catatan dan 
evaluasi terhadap proses dan substansi legislasi RKUHAP. Beberapa catatan dan 
evaluasi diharapkan dapat dijadikan catatan bagi pembentuk undang-undang 
untuk membahas dan menyusun RKUHAP agar dapat diundangkan dengan 
proses dan substansi yang berkualitas di masa mendatang.

Pada bagian pertama tulisan ini, akan dipaparkan mengenai urgensi pembaruan 
KUHAP sebagai sarana untuk mengoptimalkan perlindungan hak asasi manusia 
sekaligus mendorong efektivitas pemberantasan korupsi di sektor peradilan. 
Lalu, pada bagian berikutnya, tulisan ini akan memotret beberapa aspek penting 
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yang menjadi catatan dan evaluasi mengenai pembahasan RKUHAP pada kurun 
waktu 2013-2014.

B. Pembahasan
I. Urgensi pembahasan RKUHAP

KUHAP mulai dibahas pada 1967 oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman. 
Kemudian, pada 12 September 1979, Pemerintah menyerahkan rancangan 
KUHAP kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Dua tahun setelahnya, 
tepatnya pada 23 September 1981, KUHAP secara resmi disetujui pada Sidang 
Pleno DPR. KUHAP akhirnya menggantikan keberlakuan Het Herziene Inlands 
Reglement (Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941) yang merupakan produk hukum 
kolonial dan dianggap kurang memperhatikan hak-hak pencari keadilan.

Dari rentang waktu, usia KUHAP yang berlaku hari ini sudah kurang lebih 
34 tahun sejak pengesahannya. Hukum tertulis memiliki karakteristik yang 
statis sedangkan konteks dan situasi bergerak dinamis. KUHAP sebagai produk 
hukum yang statis tidak lagi dapat mengikuti fleksibilitas kondisi dan situasi 
yang dinamis, mulai dari perkembangan teknologi yang ekstraktif hingga 
pesatnya perkembangan bentuk dan modus kejahatan. Kebutuhan terhadap cara 
penanganan kejahatan yang juga tidak mengindahkan perlindungan terhadap 
hak-hak warga negara menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri.

Ditambah lagi, regulasi yang berkaitan dengan hukum acara pidana baik 
dalam konteks nasional maupun internasional juga mengalami perkembangan 
yang pesat. Pada level internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa 
perjanjian internasional, seperti diantaranya Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998,  International Covenant on Civil 
and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2005, maupun United Nations Convention Against Corruption yang telah 
diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Demikian juga halnya 
dengan berbagai perkembangan pembentukan produk hukum acara pidana di 
luar KUHAP pada level nasional.1

Persoalannya adalah prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional maupun 
hukum acara pidana di luar KUHAP belum disesuaikan dengan pengaturan 
KUHAP. Meski sama sekali tidak tepat, pola pikir bahwa KUHAP adalah 
produk hukum acara pidana yang utama dan seringkali dijadikan acuan tunggal 

1 Ketentuan acara pidana yang tersebar di luar KUHAP dapat ditelusuri melalui situs http://
acarapidana.bphn.go.id/
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oleh aparatur penegak hukum sering ditemukan dalam praktik. Untuk itu, 
perlu diadakan sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerangka kodifikasi kitab 
undang-undang hukum acara pidana. Meskipun, perlu dijadikan catatan, bahwa 
kodifikasi sebagai pengkitaban yang sistematis dan terstruktur bukan berarti 
meniadakan ketentuan-ketentuan lain di luar kitab undang-undang tersebut.

Selain sebagai upaya untuk merespons dan menyesuaikan dengan 
perkembangan pembentukan regulasi di atas, pembaruan KUHAP diharapkan 
dapat menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap perlindungan hak asasi manusia 
dan pemberantasan korupsi dalam koridor kesatuan sistem yang dinamakan 
dengan proses peradilan pidana yang terpadu (the integrated criminal justice 
system).

Hal ini, apabila tercapai, tentu akan mendorong efektivitas penegakan hukum 
yang juga melindungi hak asasi manusia sekaligus. Meskipun, pencarian 
terhadap titik keseimbangan antar keduanya sulit untuk dirumuskan maupun 
dilaksanakan. Terbukti, pada 2014, kedua hal itu yakni perlindungan hak asasi 
manusia dan efektivitas penegakan hukum seakan dihadapkan pada posisi yang 
berseberangan secara diametral dan bahkan cenderung dibenturkan satu dengan 
yang lain.

Pembaruan KUHAP bukanlah semata pembaruan atas teks. Namun, 
pembaruan KUHAP adalah persoalan menggeser paradigma sistem peradilan 
pidana Indonesia. Oleh karena itu, titik persoalan yang perlu dipecahkan oleh 
pembentuk undang-undang sebenarnya adalah ke arah mana sistem peradilan 
pidana Indonesia akan dibawa? Model sistem peradilan pidana seperti apa yang 
akan dituju?

Sebagai gambaran singkat, secara konsepsional, pendekatan yang paling sering 
digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer2. 
Ia merumuskan dua model sistem peradilan pidana, yaitu crime control model 
yang dekat dengan kutub pemberantasan korupsi serta due process model yang 
dekat dengan kutub perlindungan hak asasi manusia. Konsep due process model 
menitikberatkan pada perlunya penekanan terhadap penggunaan kekuasaan 
agar seminimal mungkin, sementara crime control model menekankan pada titik 
sebaliknya, yaitu penggunaan kekuasaan semaksimal mungkin.

Model ini belakangan dikembangkan oleh beberapa pakar pidana, dimana 
salah satunya adalah Michael King yang merumuskan enam model sistem 
peradilan pidana, yaitu due process model, crime control model, medical model, 

2 Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968, 
hal 153.
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bureaucratic model, status passage model, dan power model.3

Meski demikian, tentu saja pembentuk undang-undang tidak harus secara 
serta-merta mengikuti model-model sistem peradilan pidana sebagaimana 
dirumuskan para pakar di atas. Pertanyaan yang paling penting untuk 
dirumuskan dan dijawab oleh pembentuk undang-undang adalah ke arah 
mana atau politik hukum apa yang akan dituju terkait sistem peradilan pidana 
Indonesia.

KUHAP yang berlaku hari ini jelas tidak optimal dalam memberikan jaminan 
perlindungan dan pemenuhan hak, baik dalam pengaturan norma maupun 
pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan konteks pada saat KUHAP 
dibahas dan disahkan, yaitu pada situasi politik yang bernuansa otoriter serta 
dinaungi oleh tarik menarik kewenangan antar institusi yang begitu kental.4 
Konsekuensinya adalah perhatian terhadap hak warga negara, baik sebagai 
tersangka/terdakwa, saksi, maupun korban dapat dikatakan terabaikan, atau 
paling tidak, tidak optimal.

Paradigma dan pengaturan KUHAP membuka ruang diskresi dan 
subjektivitas aparatur penegak hukum yang begitu besar tetapi tidak diikuti oleh 
mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang juga sama besarnya. Oleh karenanya 
potensi penyalahgunaan kewenangan terbuka dengan lebarnya tanpa diikuti 
pengawasan dan mekanisme uji yang memadai.

Terhadap ruang subjektivitas dan diskresi yang begitu besar ini hanya 
terdapat mekanisme uji praperadilan. Praperadilan dalam perkembangannya 
juga dianggap tidak efektif dan optimal. Objek pemeriksaan praperadilan sangat 
terbatas yaitu untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan, atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan.5

Belakangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 21/PUU-
XII/2014 telah memasukkan pengujian terhadap penetapan tersangka sebagai 
objek praperadilan. Perluasan terhadap objek praperadilan ini masih menuai 
perdebatan serta ditunggu dampak dan efektivitasnya dalam melindungi hak 

3 Michael King, The Framework of Criminal Justice, Croom Helm, London, 1981, hal 13.

4 Penelusuran terhadap dinamika dan perdebatan pada saat pembahasan KUHAP dapat dili-
hat di Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 
1982.

5 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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asasi manusia.

Meskipun telah terjadi perluasan terhadap objek praperadilan tetapi 
paradigma dan proses pemeriksaannya masih belum berubah. Pemeriksaan 
pra peradilan, dalam praktik, cenderung mengarah pada pemeriksaan terhadap 
kelengkapan administratif, seperti kelengkapan surat-surat. Sifat pemeriksaan 
pra peradilan adalah post factum, atau setelah peristiwa terjadi, sehingga sudah 
ada hak yang terlanggar. Lalu, apabila merasa keberatan, dapat mengajukan 
gugatan atas inisiatif sendiri. Ketika pokok perkara diperiksa, maka pemeriksaan 
pra peradilan dinyatakan gugur.6

Untuk konteks pemberantasan korupsi, pembaruan KUHAP sebagai bentuk 
reformasi sistem peradilan pidana diharapkan dapat menjadi amunisi baru bagi 
efektivitas pemberantasan korupsi. Robert Klitgaard mengemukakan sebuah 
rumusan yang cukup sering digunakan dalam memandang “corruption as a 
system”yaitu C =M + D – A.7 Dimana secara singkat dapat dijelaskan bahwa 
korupsi adalah sama dengan monopoli (kewenangan yang begitu besar dan 
terpusat) ditambah dengan diskresi serta minus akuntabilitas.

KUHAP hari ini dapat dikatakan telah memenuhi rumusan korupsi di atas. 
Pengaturan KUHAP yang ada saat ini memberi kewenangan yang begitu 
besar dan terpusat ditambah dengan diskresi kepada aparatur penegak 
hukum. Sayangnya, kewenangan tersebut tidak diikuti oleh mekanisme 
kontrol dan akuntabilitas yang juga sama besarnya. Dengan demikian, potensi 
penyalahgunaan kewenangan dan korupsi terbuka dengan lebar.

II. Potret dan evaluasi terhadap pembahasan RKUHAP 2013-2014

Proses pembahasan RKUHAP oleh Pemerintah dan DPR pada periode 2013-
2104 dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi terutama dari perspektif 
legislasi. Beberapa aspek yang menjadi temuan penting dari monitoring dan 
pemantauan terhadap pembahasan RKUHAP periode 2013-2014 adalah:

1. Waktu pembahasan yang tidak memadai
Pada periode yang lalu, Pemerintah menyerahkan RKUHAP kepada DPR 

pada 6 Maret 2013. Hal ini berarti penyerahan RKUHAP untuk dilakukan 
pembahasan kurang lebih satu tahun menjelang habisnya masa kerja Pemerintah 

6 Mengenai kelemahan pra peradilan ini dapat ditinjau lebih lanjut di http://icjr.or.id/
praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/

7 Robert Klitgaard, International Cooperation Against Corruption, Maret 1998. Lihat di http://
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf , diakses pada Rabu 12 Ma-
ret 2014.
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dan DPR. Begitu juga dengan situasi dimana Pemerintah dan DPR sudah bersiap 
untuk menghadapi agenda pemilihan umum.8

Pada periode 2013-2014, RKUHAP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada 
DPR memuat 286 pasal. Kemudian, metode pembahasan yang disepakati adalah 
dengan menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pasal-pasal dalam 
RKUHAP diklasifikasikan dalam DIM dan tercatat terdapat 1.169 nomor DIM.

Pembahasan RKUHAP dimulai pada Masa Sidang I DPR RI. Dimana masa 
sidang I DPR berlangsung mulai dari 16 Agustus 2013 hingga 25 Oktober 2013. 
Apabila dikonversikan menjadi hari kerja, masa sidang I 2013 ini terbilang cukup 
singkat yaitu dua bulan sepuluh hari kerja. Selain itu, setelah masa sidang I ini, 
kampanye legislatif akan segera dimulai.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada masa sidang II DPR RI yaitu mulai 16 
November 2013 hingga 20 Desember 2013. Pada masa sidang ini, hampir semua 
fraksi sudah memberikan tanggapan dalam bentuk DIM terhadap RKUHAP yang 
sudah diserahkan Pemerintah sebelumnya. Masa sidang II ini juga berlangsung 
cukup singkat yaitu hanya berkisar lebih dari satu bulan dan setelahnya akan 
segera disambut libur panjang natal dan tahun baru.

Setelah libur panjang akhir tahun, pembahasan RKUHAP kemudian 
dilanjutkan pada masa sidang III DPR RI yaitu mulai dari 15 Januari 2014 hingga 
24 Maret 2014. Pada masa sidang ini, substansi RKUHAP sudah mulai dibahas. 
Pembahasan dilakukan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi 
tidak ada kesepakatan yang dapat dirumuskan antara Pemerintah dengan DPR.

Dengan mengingat pada waktu pembahasan yang cukup singkat di atas, 
terutama apabila dikontekskan pada hari kerja di masing-masing masa sidang, 
maka sudah dapat dipastikan bahwa RKUHAP tidak akan berhasil diundangkan. 
Kalaupun tadinya RKUHAP berhasil diundangkan, maka sisi substansi dari 
RKUHAP akan rentan untuk dipermasalahkan.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, waktu yang tersedia untuk melakukan 
pembahasan sangat singkat. Padahal di sisi lain, secara kuantitas, jumlah pasal 
dan daftar inventarisasi masalah yang akan dibahas cukup banyak. Selain itu, 
secara kualitas, materi yang dibahas juga cukup kompleks, melibatkan banyak 

8 “Masa jabatan DPR sudah memasuki “injury time” dan tahun dimana anggota DPR sudah 
harus berbagi fokus menghadapi Pemilu di tahun depannya. Selain itu, dinamika internal DPR 
juga merupakan salah satu faktor yang menentukan capaian kinerja DPR pada suatu waktu. 
Faktor lain adalah beban pekerjaan dari pelaksanaan fungsi lain, terutama fungsi pengawasan”. 
Lihat Miko Ginting, dkk, Catatan Kinerja Legislasi DPR: Capaian Menjelang Tahun Politik, Pusat 
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm.  18.
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pemangku kepentingan, dan berdampak luas pada struktur hukum serta hak 
asasi manusia.

2. Pembentuk undang-undang tidak berhasil merumuskan kesepakatan
Pada 21 November 2013, Pemerintah dan DPR merumuskan kesepakatan 

dengan metode mencocokkan RKUHAP yang diusulkan oleh Pemerintah dengan 
tanggapan DPR dalam bentuk DIM. Terdapat beberapa kesepakatan terhadap 
beberapa nomor DIM, yaitu:

1. 729 nomor DIM dinyatakan tetap.
2. 69 nomor DIM dinyatakan tetap namun dengan catatan.
3. 97 nomor DIM dinyatakan perubahan terhadap redaksional.
4. 208 nomor DIM dinyatakan pembahasan mengenai substansi.
5. 28 nomor DIM dinyatakan meminta penjelasan.
6. 38 nomor DIM dinyatakan baru.

Kemudian, dalam kurun waktu lebih dari satu tahun pembahasan, yaitu 
hingga Maret 2014 telah dilaksanakan lima kali rapat kerja antara Pemerintah 
dengan DPR (dalam hal ini Panitia Kerja RKUHAP). Perkembangan pembahasan 
RKUHAP di DPR masih berkutat pada pembahasan beberapa topik. Dimana 
terhadap topik pembahasan tersebut, juga belum berhasil diambil kesepakatan. 
Beberapa hal yang sudah dibahas tetapi tidak berhasil disepakati tersebut adalah:

1. Nomor DIM 9, mengenai dasar mengingat;
2. Nomor DIM 15, mengenai penghapusan nomenklatur penyelidikan; dan
3. Nomor DIM 17, mengenai pengertian penuntut umum dan penuntutan.

3. Ketidakfokusan pembentuk undang-undang
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Pemerintah menyerahkan 

RKUHAP kepada DPR kurang lebih satu tahun menjelang berakhirnya masa 
kerja Pemerintah dan DPR. Ditambah lagi, DPR sudah siap untuk menghadapi 
agenda pemilihan umum.

Tentu saja kondisi demikian tidak bisa dijadikan pembenaran bagi DPR 
untuk tidak menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi. Namun, pada 
kenyataannya, Pemerintah dan DPR tidak berhasil untuk mengambil kesepakatan 
dan mengundangkan RKUHAP menjadi undang-undang.

Salah satu cermin bahwa DPR sudah bersiap untuk menghadapi agenda 
pemilihan umum dan tidak fokus dalam membahas RKUHAP adalah kehadiran 
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anggota DPR dalam pembahasan yang minim.9 Dari lima kali rapat kerja antara 
Pemerintah dengan DPR, kehadiran para anggota DPR sangat minim bahkan 
tidak sampai dari sepuluh orang. Ditambah lagi adanya dinamika pergantian 
Ketua Komisi III yang menjadi mitra Pemerintah dalam pembahasan RKUHAP.

Padahal peran pembentuk undang-undang dalam mewujudkan suatu 
kondisi ideal tertentu cukup vital dan penting. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Robert J. Martineau dan Michael B. Salerno, bahwa pembentuk undang-undang 
seharusnya menentukan apakah tujuan dari peraturan itu dapat dicapai, apa saja 
yang menjadi tantangan dan batasan dalam pencapaiannya, dan pendekatan 
apakah yang sebaiknya digunakan dalam mencapai tujuan itu.10

4. Metode pembahasan yang tidak efektif dan tidak partisipatif
Metode pembahasan yang efektif dan partisipatif tidak hanya berkaitan 

dengan proses legislasi yang baik, tetapi juga sebagai prasyarat untuk substansi 
pengaturan yang berkualitas. Pada pembahasan RKUHAP periode 2013-2014, 
metode pembahasan dapat dikatakan tidak efektif dan partisipatif.

Metode pembahasan yang tidak efektif tersebut salah satunya disumbang 
oleh target pembentuk undang-undang yang terlalu ambisius. RKUHAP dibahas 
bersamaan dengan tiga undang-undang lain yang juga memiliki bobot cukup 
penting, yaitu RKUHP, RUU Kejaksaan, dan RUU Mahkamah Agung. Meski 
berkaitan satu dengan yang lain, tetapi pembentuk undang-undang seharusnya 
dapat menentukan prioritas RUU mana yang akan dibahas terlebih dahulu.

Begitupun dengan inovasi yang digagas terkait metode pembahasan. Metode 
pembahasan dengan menggunakan DIM pada perkembangannya diragukan 
efektivitasnya. Untuk itu, dibutuhkan inovasi tertentu dari pembentuk undang-
undang guna mendukung pembahasan yang lebih efektif dan optimal.

Sistem yang mulai diadposi menjadi metode pembahasan adalah dengan 
menggunakan metode clustering. Dimana prosesnya dimulai dengan melakukan 
pengelompokkan terhadap permasalahan yang ada. Tim Substansi bertugas 
untuk membahas hal-hal yang bersifat substansial. Semantara, Tim Sinkronisasi 
bertugas untuk membahas hal yang bersifat non-substansial, misalnya 
redaksional.

9 Kehadiran yang dimaksud adalah kehadiran fisik bukan daftar hadir. Lebih lanjut dapat 
dilihat di Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana, Laporan Monitoring Pembahasan RUU 
KUHAP, Jakarta, Januari, 2014.

10 Robert J. Martineau dan Michael B. Salerno, Legal, Legislative, and Rule Drafting in Plain 
English (United States of America: Thomson/West, 2005), hlm. 17.
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Selain tidak efektif, pembahasan RKUHAP juga dianggap oleh sebagian 
kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil, tidak partisipatif. Padahal, 
menurut Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk memudahkan dalam 
memberikan masukan, masyarakat harus diberikan akses yang mudah.

Akses yang mudah ini dapat dimaknai, baik terhadap proses pembahasan 
maupun substansi yang dibahas. Keterlibatan semua pihak dalam proses 
pembahasan undang-undang berkaitan erat terhadap legitimasi produk legislasi 
yang akan dihasilkan.11

RKUHAP adalah RUU yang cukup penting karena berhubungan erat dengan 
perlindungan hak warga dan berdampak luas pada struktur hukum. Oleh 
karena itu, pembahasan terhadap RKUHAP sepatutnya disandarkan pada dua 
prasyarat, yaitu (i) ketersediaan waktu yang cukup dan (ii) dirumuskannya 
metode pembahasan yang efektif juga partisipatif.

5. Pemerintah dan DPR tidak berhasil merumuskan titik kompromi antar 
aktor-aktor dan kepentingannya dalam pembahasan RKUHAP

Dinamika pembahasan menggambarkan perdebatan-perdebatan yang muncul 
dalam pembahasan berikut dengan argumentasinya. Pada tahap berikutnya, 
akan ada penilaian terhadap bobot perdebatan itu.

Mengidentifikasi siapa-siapa saja yang diatur adalah cara untuk melihat siapa 
subjek dalam suatu undang-undang. Setelah pertanyaan itu terjawab, maka 
siapa pihak yang paling diuntungkan adalah pertanyaan lanjutannya. Arah 
pengaturan akan terlihat dengan melakukan identifikasi terhadap siapa yang 
akan diatur dan siapa yang paling diuntungkan.12

Gambar: Simulasi posisi beberapa aktor dan konfigurasi kepentingannya dalam pembaruan 
KUHAP

11  Lihat Michael Zander, The Law-Making Process (sixth Edition), “Legislation – the Whitehall 
Stage” (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 37.

12  Lihat Ann Seidman dan Robert B. Seidman, Boston University Law Review, “ILTAM: 
Drafting Evidence-Based Legislation for Democratic Social Change” (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2004), hlm. 451.
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Pada pembahasan RKUHAP 2013-2014, pembentuk undang-undang tidak 
berhasil merumuskan titik kompromi antar aktor-aktor yang berkaitan dengan 
pembaruan KUHAP. Kondisi demikian menyebabkan seakan-akan kepentingan 
antar aktor tersebut saling berseberangan dan bertentangan satu dengan yang 
lain.

Perihal kepentingan aktor ini dimulai dari pandangan yang berbeda terhadap 
substansi RKUHAP. Sebagian aktor berpendapat bahwa pembaruan KUHAP 
akan dapat mendorong perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas 
penegakan hukum terutama untuk menutup celah korupsi di sektor peradilan 
(judicial corruption). Namun, di sisi lain, sebagian aktor lain berpendapat bahwa 
RKUHAP tidak sejalan dan bahkan dapat melemahkan efektivitas penegakan 
hukum, terutama pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi, perbedaan pandangan semakin runcing terkait apakah 
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikesampingkan dari 
pengaturan KUHAP yang dirumuskan nantinya? Apabila iya, sejauh mana dan 
dalam hal apa saja KPK akan dikesampingkan?

Apabila pembentuk undang-undang telah berhasil merumuskan titik 
kompromi antar aktor berikut konfigurasi kepentingannya, maka akan 
berdampak pada seberapa besar legitimasi terhadap undang-undang yang 
dihasilkan. Selain itu, keberhasilan pembentuk undang-undang menemukan 
titik kompromi tersebut akan berpengaruh pada akseptabilitas yang akan juga 
mendorong ketaatan terhadap undang-undang tersebut.

Dengan legitimasi dan akseptabilitas yang besar terhadap suatu undang-
undang, maka persoalan akan beranjak ke langkah berikutnya yaitu seberapa 
besar peluang undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara efektif 
dan efisien.13

C. Penutup
Pembaruan KUHAP merupakan hal yang penting dan urgen sebagai sarana 

untuk mereformasi paradigma maupun pengaturan sistem peradilan pidana 
di Indonesia. Pembaruan KUHAP juga diharapkan dapat mengoptimalkan 
perlindungan hak asasi manusia serta mendorong efektivitas penegakan 
hukum. KUHAP yang baru diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan 

13 Heinrich Winter, “The Forum Model in Evaluation of Legislation”, Legisprudence: A New 
Theoretical Approach to Legislation, Luc Wintgens, Ed. (Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 
2002), hlm. 140.
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kewenangan sekaligus memberantas praktik korupsi di sektor peradilan.

Meskipun secara rutin masuk dalam Prolegnas, akan tetapi RKUHAP tidak 
kunjung berhasil untuk diundangkan oleh Pemerintah dan DPR. Beberapa 
evaluasi bagi pembentuk undang-undang yang menjadi temuan adalah waktu 
yang tersedia sangat sempit dan tidak memadai, pembentuk undang-undang 
yang tidak berhasil merumuskan kesepakatan, ketidakfokusan pembentuk 
undang-undang untuk membahas RKUHAP, metode pembahasan RKUHAP 
yang tidak efektif dan partisipatif, serta tidak berhasilnya pembentuk undang-
undang merumuskan titik kompromi antar aktor yang terkait dengan pembaruan 
KUHAP.

Catatan dan evaluasi dari perspektif legislasi ini sekaligus merupakan 
rekomendasi bagi pembentuk undang-undang agar dapat membahas RKUHAP 
secara efektif, partisipatif, dan berkualitas di masa yang akan datang. Persoalan 
pembahasan RKUHAP secara berkualitas tidak hanya akan mendorong proses 
legislasi yang baik, tetapi juga berkaitan erat dengan substansi yang akan 
dihasilkan.

Dengan proses legislasi yang efektif dan partisipatif serta substansi yang 
berkualitas, maka legitimasi terhadap undang-undang yang dihasilkan akan 
meningkat. Ditambah lagi, akan terjadi peningkatan terhadap akseptabilitas atau 
penerimaan yang juga akan mendorong ketaatan terhadap undang-undang yang 
dihasilkan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang sebagai aktor sentral 
dalam menciptakan proses dan substansi KUHAP yang berkualitas dituntut 
untuk memainkan peran dalam menciptakan situasi dan kondisi tersebut.
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Kebutuhan Pembaharuan dan Pemantapan 
Hukum Acara Pidana dalam Ruang Lingkup 
Kepolisian

Adrianus Meliala*

Abstrak

Tulisan ini mengetengahkan sejumlah permasalahan yang dihadapi kepolisian terkait hu-
kum acara yang dihadapi kepolisian dalam ruang lingkup tugasnya sebagai penampung awal 
seluruh masukan kasus ke dalam peradilan pidana. Untuk itu, terdapat berbagai hal yang 
perlu diperbaharui  dalam bentuk  revisi ketentuan lama atau diciptakannya ketentuan baru. 
Demikian pula terdapat ketentuan yang perlu diperkuat, mengingat selama ini sudah ber-
laku namun kurang berjalan maksimal

Kata kunci: Kepolisian, pembaharuan hukum acara

Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 3, Juli – Desember 2015: 45-56

*  Kriminolog dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 
Selama ini konsisten menjadi pengamat kepolisian. Sejak 2012, menjabat Komisioner pada 
Komisi Kepolisian Nasional

A. Pendahuluan
Mengacu pada Pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002, fungsi kepolisian mencakup 3 hal:  Pertama, pemeliharaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat (public order maintenance); Kedua, penegakan hukum 
(law enforcement) dan ;  Ketiga, pelayanan masyarakat (public service provider).

Dari sudut penyelenggaraannya, maka jika setiap kegiatan itu dibentangkan 
dalam garis kontinuum, apa yang dikerjakan kepolisian dapat dikatakan berada 
di ranah hulu, awal atau dasar dari sistem peradilan pidana maupun dalam 
rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.  

Terkait kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, misalnya, 
walaupun kepolisian juga dilengkapi dengan satuan, sarana dan anggaran guna 
dipergunakan apabila terjadi situasi tidak aman dan tidak tertib, namun titik tekan 
sebetulnya berada pada satuan yang bekerja di ranah preemptif dan preventif. 
Satuan tersebut bertugas mendeteksi, menyuluh dan sekaligus mencegah anggota 
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masyarakat agar jangan terlibat dalam aksi-aksi yang mengganggu kamtibmas  
tersebut, dimana satuan lain akan menghadapinya.

Demikian pula terkait kegiatan pelayanan masyarakat, kepolisian juga 
merupakan pelaksana dari kegiatan dasar yang akan mempengaruhi kegiatan-
kegiatan lanjutannya. Sebagai penyedia pelayanan masyarakat, kepolisian 
bertanggungjawab dalam rangka penerbitan SIM, STNK, SKCK dan beberapa 
ijin lainnya.

Sebagai penegak hukum, apalagi. Kepolisian bertugas sebagai elemen pertama 
dalam keseluruhan proses peradilan pidana  melalui kegiatan penerimaan 
laporan dari masyarakat (dalam bentuk Laporan Polisi atau LP) serta kegiatan 
penelaahan sendiri terhadap  gangguan kamtibmas sehingga menghasilkan 
temuan berupa kejahatan atau penyimpangan yang diketahui oleh polisi (atau 
crimes known to the police). Walaupun untuk sebagian tindak pidana, yang kita 
kenal dengan nama pidana khusus, telah diambil atau dilakukan oleh beberapa 
instansi non kepolisian yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 
namun itu tidak berarti kepolisian  kehilangan peran sebagai  instansi pertama 
dalam rangka penegakan hukum terhadap sebagian besar tindak pidana.

Kepolisian dengan demikian mengalami problem selaku pemilah kasar (rough 
filter) dari apa yang bisa masuk dan diproses dalam peradilan pidana dan apa 
yang tidak bisa masuk untuk diproses pada tahapan selanjutnya. Fungsi selaku 
filter pertama dari sistem peradilan pidana, atau selaku gate keeper dari semua 
kasus, dilakukan sesuai aturan sebagaimana terdapat dalam KUHAP maupun 
ketentuan-ketentuan khusus lainnya berupa Peraturan Kapolri.

Problem selaku pemilah kasar tersebut diperparah dengan situasi dimana 
kewajiban itu terdapat dan harus diperankan di seluruh Indonesia bagi seluruh 
warganegara maupun yang bukan warganegara. Saat eksekusinya, berbagai 
variabel baru turut  mempengaruhi banyak-sedikitnya kasus yang kemudian 
harus dipilah oleh kepolisian. Mulai dari letak yang saling berjauhan serta 
ketersediaan sarana transportasi merupakan variabel yang perlu diperhitungkan. 
Demikian pula variabel internal kepolisian sendiri, seperti sumber daya 
manusia, teknologi dan anggaran penyelidikan serta penyidikan, yang amat 
mempengaruhi cepat – lambat serta banyak sedikitnyakasus yang bisa ditangani 
sistem peradilan pidana tersebut.

Tulisan ini akan mengetengahkan implikasi beracara yang kemudian terjadi 
serta kebutuhan pembaharuan dan pemantapan menyangkut hukum acara 
seperti apa yang perlu didorong, khususnya dalam  ruang lingkup kepolisian.



B. Pembahasan
I. Penyelidikan

Fase penyelidikan dalam konteks kepolisian dapat berarti dua: penyelidikan 
sebagai bagian dari fungsi intelijen dan penyelidikan kriminil sebagai bagian dari 
fungsi reserse. Khususnya yang kedua, maka penyelidikan dapat didefinisikan 
sebagai upaya mengumpulkan bukti permulaan perihal kemungkinan telah 
terjadinya tindak pidana. 

Dalam rangka eksekusinya, kegiatan penyelidikan kriminil dilakukan dengan 
cara aktif dan pasif. Cara aktif berupa kegiatan mencari tahu mengenai tindak 
pidana yang kemungkinan terjadi melalui kegiatan observasi dan kegiatan 
bertanya kepada berbagai pihak, hal mana kedua kegiatan dilakukan tanpa 
berkontak atau bersentuhan dengan calon tersangka (maksudnya: tanpa 
mewawancarai). 

Sementara itu, cara pasif berupa kegiatan memanggil saksi atau para saksi 
(termasuk calon tersangka) ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang 
hal yang terkait dengan dugaan bahwa  tindak pidana telah terjadi. Menurut 
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak 
Pidana, maka cara aktif dan cara pasif tersebut dapat berupa pengolahan TKP, 
pengamatan (observasi), wawancara,  pembuntutan (surveillance), penyamaran 
(undercover), pelacakan (tracking) dan penelitian serta analisis dokumen (Pasal 
12). 

Dalam praktek, fase penyelidikan ini kerap kurang atau tidak dijalani secara 
serius. Terdapat kesan bahwa penyidik tidak memberikan daya-upaya yang 
cukup, misalnya berupa waktu yang cukup,  untuk mengungkap  atau melihat 
big picture (latar belakang) dari suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, pada 
cukup kasus, kita melihat kepolisian memberkas suatu perbuatan yang secara 
normatif merupakan tindak pidana namun secara subtansial  sebenarnya tidak 
dipersepsi demikian oleh masyarakat dimana perbuatan itu terjadi, minimal 
memiliki motif dan tujuan yang tidak selamanya menyimpang. Pada kasus lain, 
kepolisian segera menetapkan tersangka berdasarkan laporan kepolisian yang 
baru saja diterima.

Jika itu yang terjadi, maka wajar apabila pekerjaan kepolisian sering dikritik 
karena hanya mengungkap (dan memberkas) suatu perbuatan melawan hukum  
yang terkait dengan keadilan hukum normatif saja. Sementara itu, apabila 
kepolisian lebih memperhatikan konteks perbuatan tersebut, barulah terlihat 
permasalahan yang sebenarnya serta keadilan macam apa yang sebenarnya 
perlu diperjuangkan atau dicapai. Kemungkinan, jika dalam Rancangan KUHAP 
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ke depan, kewenangan penyadapan dilegalkan dan berlaku sama bagi seluruh 
penegak hukum tanpa kecuali, maka kepolisian tidak segera atau buru-buru 
masuk fase penyidikan. 

Apabila pada salah satu draft RUU Hukum Acara Pidana terdapat penghilangan 
fase penyelidikan ini, jelas ini suatu langkah mundur. Tanpa fase penyelidikan 
yang cukup, maka dikhawatirkan berkas menjadi belum matang dan penyidik 
hanya bergerak di tataran formal. Pertimbangan lain adalah, terdapat beberapa 
jenis tindak pidana (seperti Tindak Pidana Narkotika, Korupsi dan Terorisme), 
dimana kepolisian dapat bergerak langsung melakukan penyelidikan tanpa 
menunggu adanya laporan kepolisian. 

II. Penyidikan

Terdapat beberapa hal beracara pada aspek penyidikan yang dianggap kurang 
ideal dan perlu terobosan dalam rangka pembaharuan atau pemantapan. 

Yang pertama, menyangkut upaya mendapatkan keterangan. Walaupun 
selalu dihembuskan bahwa pengakuan tidak menjadi hal utama dalam rangka 
pencarian alat bukti, namun prevalensi kekerasan dalam rangka memaksakan 
pengakuan nampaknya tidak berkurang banyak. Dilakukannya kekerasan 
itu nampaknya, salahsatunya, disebabkan tekanan penuntut umum yang 
mengharuskan pengakuan tersangka. 

Dalam kaitan itu, selain pengawasan, maka tuntutan yang berada pada level 
“mencari aman” hingga “mengada-ada“, sebagaimana disinyalir dilakukan oleh 
sebagian penuntut umum, nampaknya juga perlu dievaluasi guna mencegah 
dilakukannya kekerasan oleh penyidik yang sudah kehabisan akal memenuhi 
permintaan penuntut umum dan, sebagai jalan keluar, memaksakan pengakuan. 
Bisa dibayangkan, apabila penyidik tidak kreatif dan tidak cerdas, ditambah lagi 
penuntut umum tidak mau ambil resiko, maka yang hampir dipastikan akan 
tereksploitasi adalah tersangka karena ditekan dengan segala cara. 

Fakta bahwa terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang 
mengatur tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam 
penyelenggaraan tugas kepolisian, dilabrak dengan mudah. Khususnya pada 
Pasal 22, 23, 24 dan 27, disitu diatur mulai dari standar tindakan penahanan, 
sejumlah larangan serta kewajiban terhadap petugas yang menahan serta 
memeriksa tersangka. 

Jika tersangka benar-benar bersalah, mungkin kekerasan dapat dimaklumi. 
Tapi bagaimana jika tidak bersalah? Situasi semakin runyam apabila kita 
menyimak jumlah ganti-rugi yang tidak memenuhi rasa keadilan. Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur 
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hal tersebut hanya mengharuskan jumlah ganti rugi maksimal Rp 1 juta bagi para 
korban salah tangkap (Pasal 9). Masih di pasal yang sama,  apabila penangkapan 
atau penahanan itu mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga 
tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, maka besarnya ganti kerugian 
berjumlah maksimal Rp 3 juta.

Kedua, peran Praperadilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru 
ini yang melapangkan jalan bagi setiap orang yang dijadikan tersangka oleh 
kepolisian, dapat dipastikan akan menambah beban kepolisian dalam rangka 
proses penegakan hukum.  Keputusan ini bertujuan baik, yakni memberi 
kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat (cq. tersangka) untuk membela 
diri terkait keputusan pentersangkaan yang mungkin saja dilakukan semena-mena 
dan  terburu-buru oleh kepolisian. Hal tersebut, tentu saja mencederai prinsip 
Praduga Tak Bersalah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Permasalahan yang ada, kelihatannya, bakal timbul di tingkat teknis 
mengingat akan semakin membebani negara, khususnya dalam hal pembiayaan 
pengadilan serta menjadikan relatif semakin lambatnya penyelesaian kasus. 
Melebarnya “porsi“ praperadilan yang juga turut memeriksa substansi perkara, 
dikhawatirkan menambah fase baru dari peradilan (sebelum  pengadilan di 
tingkat negeri, banding dan kasasi).

Hal senada juga akan terjadi apabila keberadaan hakim komisaris jadi 
dikukuhkan dalam Rancangan KUHAP baru. Tujuan hakim komisaris pada 
dasarnya sama dengan Praperadilan, yakni mengurangi kesewenangan petugas 
saat hendak menangkap dan menahan. Untuk itu, kepolisian wajib minta ijin dari 
hakim komisaris terlebih dahulu. Masalahnya, geografi di Indonesia yang sulit 
dan keberadaan hakim komisaris yang hanya ada di kota-kota besar menjadikan 
kebijakan itu secara teknis sulit dilakukan. Pada saat tersangka mengajukan 
Praperadilan, situasinya menjadi dua kali lebih sulit. 

 Ketiga, saksi ahli. Kehadiran saksi ahli yang diminta penyidik dalam 
rangka memberkas perkara, relatif tinggi. Tak jarang, kesaksian yang dibutuhkan 
tidaklah baru dan penting  sekali. Tetapi nampaknya kesaksian itu lebih diperlukan 
dalam rangka menambah alat bukti dan juga untuk memenuhi permintaan 
jaksa. Permasalahannya, saksi ahli tidak dapat dengan mudah ditemui di semua 
kota. Belum lagi kepolisian sendiri tidak pernah menganggarkan biaya untuk 
pengganti uang lelah sang saksi ahli.    

 Keempat, dalam rangka mendorong pembuktian yang selaras dengan 
semangat penyidikan berbasis ilmiah (scientific crime investigation), maka perlu 
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diadakan dan diperkuat penganggaran bagi kepolisian guna mengadakan hal itu. 
Sebagai contoh, satuan reserse tidak dilengkapi anggaran untuk mengupayakan 
visum et repertum dalam rangka otopsi luar dan dalam bagi korban kejahatan 
kekerasan.

Selanjutnya, kelima,  tidak mudah bagi kegiatan penyidikan untuk dilihat 
sebagai pelayanan publik dalam artian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
(Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Sebenarnya hal itu 
harus dilakukan mengingat kegiatan penyidikan pada dasarnya menggunakan 
sumberdaya negara, digerakkan oleh aparat negara dan ditujukan kepada 
warganegara. Sehingga, walau merupakan kegiatan antagonistik (karena 
menampilkan perilaku yang mengekang kebebasan orang, memaksa orang 
untuk datang bahkan menembak dan menyita harta benda orang lain), kegiatan 
penyidikan tetap harus diupayakan menampilkan sosok pelayanan publik. 
Misalnya, dari sudut efisiensi dana yang digunakan, kejelasan output dan 
sebagainya. 

III. Upaya Paksa

Upaya paksa adalah bagian integral dari penyidikan. Namun untuk 
kepentingan penganalisaan, sengaja dibedakan. Upaya paksa (forced measures) 
disini mencakup mulai dari pemanggilan (secara tertulis, sebanyak 3 kali), 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat dan penyitaan 
(Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana). 
Kegiatan melumpuhkan tersangka yang melawan dapat juga dimasukkan 
sebagai bagian dari penangkapan. 

Permasalahan yang ditemui dalam konteks ini adalah, sejauh mana pengawasan 
terhadap tindakan petugas yang melakukan upaya paksa tersebut secara tidak 
sesuai dengan petunjuk. Atau, kalaupun sesuai petunjuk, sejauh mana petugas 
melakukannya secara berlebihan (tidak proporsional). Dan terkait dengan perlu-
tidaknya melakukan upaya paksa tersebut, walaupun hukum mengenal alasan 
obyektif dan alasan subyektif, menjadi pertanyaan perihal apakah alasan itu 
tidak pernah disimpangkan atau disalahgunakan, minimal bias.

Dalam kepolisian, sebenarnya terdapat tiga satuan yang bisa memverifikasi 
perlu-tidaknya atau proporsional-tidaknya, upaya paksa oleh kepolisian. Mereka 
adalah Bagian/Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Pengawas Penyidik 
(Wassidik) dan Atasan Penghukum (Ankum) dari penyidik yang melakukan 
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upaya paksa tersebut. Namun demikian, terkesan bahwa ketiganya tidak pernah 
melakukan review yang bersifat proaktif, rutin dan, yang terpenting, imparsial, 
terkait kinerja penyidik.

Kembali melihat apa yang disebutkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 
Tahun 2012, maka obyek pengawasan penyidik (Pasal 8) adalah petugas penyidik 
(khususnya pejabat Polri), kegiatan penyidikan (baik yang bersifat teknis, taktis 
atau yang menyangkut profesionalisme), administrasi penyidikan (kelengkapan 
administrasi, legalitas dan akuntabilitas) serta administrasi pendukung (bisa 
berupa register perkara dan tata naskah). 

Adapun metodanya adalah, sesuai Pasal 83 , melakukan penelitian laporan 
(mencakup Laporan Polisi (LP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) , Surat 
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Laporan 
Kemajuan Perkembangan) serta melakukan pengawasan melekat (melihat 
langsung pelaksanaan administasi Olah TKP, upaya paksa, rekonstruksi, 
pengamanan barang bukti dan tindakan lain berkaitan dengan penyidikan). Bisa 
juga dilakukan pemberian petunjuk dan arahan (berbentuk surat, tatap muka 
dan telepon), melakukan supervisi (baik secara rutin ataupun insidentil) serta, 
yang bersifat pamungkas, adalah melakukan gelar perkara (Pasal 85). 

IV. Penghentian Kasus

Cold Cases atau kasus yang membeku, merupakan istilah setengah populer 
yang merujuk pada kasus-kasus pidana yang penanganannya diduga sengaja 
dibekukan, terhenti atau dihentikan secara tidak sah oleh aparat kepolisian. 
Penghentian penanganan kasus pidana itu sendiri dapat dilakukan melalui 
proses yang sah dan yang tidak sah (disebut dengan istilah “dibekukan”). 
Pembedaan ini perlu dipahami agar tidak terjadi salah persepsi dalam menilai 
tindakan penghentian penanganan kasus, dengan anggapan bahwa kasus-
kasus yang tidak terselesaikan penanganannya oleh Polri, semuanya termasuk 
golongan kasus-kasus yang dibekukan (Sutadi, 2014).

 Adapun beberapa hal yang dapat mengakibatkan terhentinya penanganan 
kasus pidana, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personil dibanding banyaknya kasus yang harus 
ditangani

2. Keterbatasan sarana dan dana untuk mendukung penanganan kasus
3. Faktor kesulitan yang tinggi, mengakibatkan kendala dan terhentinya 

penanganan
4. Rendahnya kemampuan profesional
5. Penanganan terhenti karena permasalahan teknis hukum
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6. Penanganan kasus dihentikan secara resmi sesuai hukum yang berlaku
7. Penanganan dihentikan karena kasusnya di-deponeer oleh yang 

berwenang
8. Penanganan kasus dilimpahkan ke aparat lain yang berwenang

Selanjutnya, akan terlihat beda penghentian kasus dengan pembekuan 
kasus. Menurut Sutadi (2014), penafsiran pembekuan kasus dapat diperluas, 
tidak hanya berupa terhentinya penanganan kasus, tetapi juga termasuk ter-
degradasikannya proses penanganan kasus sehingga menghasilkan output yang 
tidak adil. Misalnya, pelaku terbebas dari hukuman atau hukuman buat pelaku 
jauh lebih ringan.

Beberapa hal yang dapat mengakibatkan pembekuan kasus pidana, antara 
lain:

1. Masih terjadinya kebiasaan KKN antara petugas, atasan , pejabat atau 
pimpinan

2. Adanya intervensi atau tekanan politis dari atasan, pejabat atau penguasa 
yang berpengaruh. Kemungkinan juga terdapat tekanan masyarakat 
atau bahkan ancaman kelompok tertentu

3. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian penyidikan, khususnya 
terhadap penanganan kasus-kasus yang berpotensi dibekukan

4. Lemahnya aturan hukum, khususnya yang mengatur tentang 
mekanisme pengawasan terhadap proses penanganan kasus berpotensi 
dibekukan, belum adanya aturan uantuk menjatuhkan sanksi hukum 
terhadap petugas yang melakukan pembekuan kasus pidana serta belum 
adanya aturan untuk memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang 
mengintervensi penanganan kasus pidana

Guna mengatasi fenomena cold cases tersebut, salahsatu upaya yang bisa 
dilakukan adalah pembentukan unit khusus pada tingkat markas besar dan 
kepolisian daerah yang mengawasi dan menangani cold cases yang mendekati 
waktu kadaluarsa. Kadaluarsa adalah gugurnya atau hapusnya kewenangan 
menuntut dan menjalankan pidana dengan alasan tercapainya kurun waktu 
tertentu setelah perbuatan pidana dilakukan (Kompolnas, 2015). Tentunya, 
menangani perkara yang sudah “jadul“ tersebut berbeda proses dan kecepatannya 
dibanding perkara yang masih “segar“.

V. Bantuan Hukum
Dalam rangka bantuan hukum bagi tersangka (seuai UU Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum), masih menjadi rahasia umum bahwa kepolisian 
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seringkali membiarkan tersangka yang seyogyanya berhak, bahkan harus, 
didampingi penasehat hukum, saat menjalani pemeriksaan tanpa kehadiran 
penasehat hukum.  Terdapat tiga penjelasan mengenai hal ini: 

Pertama, pada kenyataannya, penasehat hukum yang terdiri dari organisasi 
bantuan hukum (OBH) yang bisa, mau dan mampu memberikan jasanya kepada 
seluruh masyarakat tidak berada di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya 
penasehat hukum yang melayani klien mampu, organisasi bantuan hukum yang 
bersedia melayani masyarakat secara pro bono atau gratis juga amat terbatas. 
Keberadaannya tidak bisa dibandingkan dengan persebaran satuan wilayah 
kepolisian yang dapat ditemui di seluruh Indonesia. Alhasil, secara teknis saja, 
sulit bagi OBH untuk mendampingi klien 

Kedua, terdapat budaya kepolisian (bukan budaya khas Polri) yang menganggap 
penasehat hukum sebagai “musuh” atau minimal sebagai pengganggu kerja 
penyidik. Maka, berbagai cara pun dilakukan untuk menghindarkan kehadiran 
penasehat hukum, misalnya dengan memeriksa tersangka pada malam hari dan 
sebagainya.

Ketiga, dukungan negara dalam bentuk pemberian subsidi sebesar Rp 5 
milyar per tahun ternyata tidak terserap oleh organisasi bantuan hukum yang 
layak menerimanya. Selain sulit mekanisme pengurusan dana (dalam rangka 
reimbursement), turun atau cairnya anggaran pun seringkali terlambat.

VI. Hubungan Polisi-Jaksa

Mitra kerja terdekat dari kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah 
kejaksaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka 
hubungan kerja kepolisian dan kejaksaan memiliki titik singgung saat proses 
penanganan perkara pidana, khususnya pada saat melakukan penyidikan 
perkara, penyelesaian berkas perkara, penanganan terdakwa, eksekusi 
keputusan hakim serta aktivitas pencekalan dan penangkalan. Dalam kaitan itu, 
terkait realisasinya, maka ditemui beberapa masalah penerapan KUHAP sebagai 
berikut (Sutadi, 2008):

- Penanganan perkara terlantar
- Bolak-balik perkara antar Penyidik-PU
- Pra-peradilan tidak efektif
- Upaya paksa tidak proporsional
- Alat bukti tidak sesuai perkembangan teknologi
- Beda persepsi dalam menilai berkas: perihal bukti cukup, berkas lengkap
- Inkonsistensi penerapan KUHAP 
- Koordinasi kurang baik
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- Kemampuan teknis profesional yang tidak merata atau berbeda
- Kelahiran UU Kepolisian dan Kejaksaan tidak sinkron dengan azas-azas 

KUHAP

 Menyadari  hal-hal di atas, maka dalam rangka RUU Hukum Acara Pidana 
yang baru, terdapat berbagai rencana yang perlu didorong, namun diperkirakan 
tidak seluruhnya akan terealisasi,  sebagai berikut (Sutadi, 2008):

1. Sistem diferensiasi fungsi diganti sistem terpadu, dimana kegiatan 
penyidikan digabung dengan penuntutan

2. Percepatan pemprosesan perkara dan upaya mengatasi fenomena bolak-
balik perkara. Terkait ini, penyidik wajib berkoordinasi dengan penuntut 
umum. Penuntut umum juga dapat melakukan penyidikan tambahan, 
namun seluruhnya dalam  batas waktu penyidikan maksimal 60 hari. 

3. Dipenuhinya standar KUHAP universal, dimana saat melakukan 
penahanan, penyidik harus memperoleh ijin penuntut umum 

4. Upaya mengatasi penumpukan perkara di persidangan melalui 
kewenangan penuntut umum untuk men-deponeer perkara ringan

5. Peningkatan peran Korwas PPNS melalui adanya kewajiban penuntut 
umum untuk tidak menerima berkas perkara yang diserahkan tanpa 
melalui Korwas PPNS

VII. Kinerja Non Konvensional 

UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang berlaku sejak 
Juni 2014 lalu mengesahkan suatu mekanisme pengeluaran kasus dari sistem 
peradilan pidana  bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum 
(ABH) yangdinamakan diversi. 

Diversi pada dasarnya adalah terobosan modern terkait dengan kinerja 
penyidik yang tidak konvensional, dalam arti tidak menganggap keberhasilan 
meneruskan kasus  ke kejaksaan sebagai indikator keberhasilan kinerja). Kinerja 
penyidik yang tidak konvensional lainnya adalah diskresi (penonaktifan hukum 
di awal sistem) dan mediasi (pencarian jalan tengah antar para pihak yang 
terlibat kasus).

Permasalahan yang ditemui adalah, belum adanya budaya kerja yang 
mendorong penggunaan kinerja tersebut secara optimal. Terkait diversi, diskresi, 
dan mediasi misalnya, aplikasinya beragam antar satuan wilayah. Padahal, 
apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU 
Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, maka  beban akan dialami oleh pejabat berikutnya 
pada saat timbul gugatan atau permasalahan hukum lainnya beberapa waktu 
setelah diversi, diskresi atau mediasi dilakukan. 
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Saat yang ditangani entah sebagai saksi dan, apalagi, tersangkanya adalah 
perempuan, maka pada dasarnya juga merupakan kinerja non-konvensional. 
Sesuai isi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Ruang 
Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi &/ Korban Tindak  Pidana, 
maka diharapkan terjadi proses yang berbeda dibanding pemeriksaan saksi 
dan korban pada umumnya. Hal itu terjadi di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 
sebagai ruangan yang aman dan nyaman untuk saksi dan /atau korban tindak 
pidana (termasuk tersangka tindak pidana), yang patut diperlakukan atau perlu 
perlakuan khusus selama perkaranya sedang ditangani Polri.  

C. Penutup

 Telah diperlihatkan dalam tulisan ini bahwa masih banyak masalah di 
tingkat kepolisian yang memerlukan perhatian kita semua, baik dalam bentuk 
pelatihan, pembuatan kerangka aturan teknis, perubahan mindset hingga 
perilaku petugas maupun   penciptaan hukum atau ketentuan baru. Masalah 
tersebut ada yang masih berada pada tahap pembentukan sehingga perlu 
diciptakan maupun dimantapkan.

 Namun demikian, upaya penciptaan dan pemantapan hal-hal yang baik 
menyangkut bidang tugas kepolisian tidak boleh dilakukan dengan membuat 
kepolisian berhenti bertugas. Hal mana disebabkan pentingnya peran kepolisian 
dalam rangka pemberantasan dan pencegahan kejahatan serta pemeliharaan 
kamtibmas pada umumnya.
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Perlindungan Hak Tersangka dalam Perspektif 
Hukum dan Ekonomi

Pramudya A. Oktavinanda*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka 
dalam perspektif ilmu Hukum dan Ekonomi (Law & Economics) dan mengapa kita perlu 
berinvestasi lebih banyak dalam mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat 
penegak hukum sebagai bagian dari mekanisme checks & balances.Terkait isu perlindungan 
hak tersangka, artikel ini juga akan membahas beberapa kritik terhadap draft rancangan 
undang-undang hukum acara pidana serta potensi teori interpretasi hukum, khususnya 
teori penafsiran secara pragmatis, dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan-
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku sampai dengan 
saat ini guna memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi para tersangka.

Kata kunci: Hak Tersangka, Perspektif Hukum dan Ekonomi
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A. Pendahuluan

Hak-hak tersangka merupakan salah satu isu penting yang menurut saya 
kurang diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Bagaimana tidak? Ambil contoh syarat 
penahanan dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan 
dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran bahwa tersangka 
akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, atau mengulang 
tindak pidana. Tidak ada penjelasan mengenai bukti yang cukup, atau bagaimana 
syarat di atas dapat dijadikan lebih “terukur.”

Mekanisme praperadilan yang diharapkan dapat menyeimbangkan isu di atas 
juga kurang efektif. Lazim diketahui bahwa belum ada suatu doktrin khusus di 
lembaga peradilan Indonesia yang merinci kondisi-kondisi apa saja yang dapat 

*  Advokat dan Kandidat Doctor of Jurisprudence (JSD) dari University of Chicago Law 
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digunakan untuk mengkategorikan tersangka yang “dikhawatirkan” akan 
melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti. Akibatnya, syarat 
ini akhirnya diserahkan begitu saja kepada diskresi penyidik. Jangankan soal 
penahanan, mekanisme praperadilan dalam KUHAP pun tidak mengatur secara 
tegas bagaimana seseorang bisa melawan penetapannya sebagai tersangka 
meskipun syaratnya jauh lebih ambigu, yaitu semata-mata berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup dimana ia patut diduga keras sebagai pelaku tindak 
pidana (lihat Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 17 KUHAP).  

Selain itu, dari berbagai berita di media massa, saya seringkali menangkap 
adanya indikasi bahwa perlindungan terhadap hak tersangka bukanlah prioritas 
bagi masyarakat kita. Seakan-akan semua tersangka pada dasarnya adalah 
penjahat dan oleh karenanya tidak perlu dilindungi secara berlebihan supaya 
ada “efek jera”. Tentu diperlukan data yang lebih akurat lagi untuk mengetahui 
secara pasti persepsi masyarakat secara umum, tetapi indikasi itu pun juga 
terlihat misalnya dalam keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) 
terhadap draft Rancangan KUHAP, yaitu antara lain: masa penahanan yang 
dipersingkat dan kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan yang dianggap 
terlalu luas oleh KPK.1 

Sehubungan dengan hal-hal di atas, dalam artikel ini, saya akan membahas 
3 isu utama. Pertama, saya ingin menunjukkan dari sudut pandang ilmu 
Hukum & Ekonomi (Law & Economics)2 dan juga Public Choice Theory3 mengapa 
hak tersangka penting untuk dilindungi dan mengapa kita perlu berinvestasi 
lebih banyak dalam menciptakan sistem yang dapat mencegah penyalahgunaan 
wewenang oleh penegak hukum (khususnya penyidik di lapangan). Kedua, 
saya akan menyampaikan beberapa komentar dan kritik terhadap ketentuan-

1 Lihat daftar lengkap kritik tersebut dalam Chandra M. Hamzah, “Ketiadaan Proses Penyeli-
dikan dalam RUU KUHAP,” Jurnal Teropong 2 (2014): 57-58. 

2 Pendekatan Law & Economics menggunakan teori mikroekonomi dan asumsi rasionalitas 
manusia yang senantiasa berusaha memaksimalkan manfaat bagi dirinya dengan mempertim-
bangkan keterbatasan sumber daya dalam melakukan analisis terhadap ilmu hukum. Dalam 
artikel ini, istilah Law & Economics juga mencakup teori normatifnya yang berfokus pada maksi-
malisasi kesejahteraan (welfare) dari masyarakat melalui instrumen hukum dengan jalan seefisien 
mungkin. Lihat diskusi lebih lanjut dalam Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 8th Edition 
(New York: Aspen Publishers, 2011), 3-20. 

3 Pendekatan Public Choice menggabungkan ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam menganal-
isis aktor dan institusi politik untuk kemudian diaplikasikan dalam memahami sistem hukum. 
Lihat diskusi lebih lanjut dalam Maxwell L. Stearns dan Todd  J. Zywicki, Public Choice: Concepts 
and Applications in Law (St. Paul: West-Thomson Reuters, 2009), 2-3. 
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ketentuan dalam Rancangan KUHAP terbaru4 terkait isu perlindungan hak 
tersangka. Dan terakhir, saya ingin mengulas lebih jauh tentang bagaimana 
hak tersangka dapat lebih dilindungi dengan melakukan interpretasi hukum 
terhadap ketentuan KUHAP yang masih berlaku saat ini (mengingat kita masih 
belum mengetahui kapan Rancangan KUHAP akan disahkan).  

B. Pembahasan
I. Mengapa Hak Tersangka Penting untuk Dilindungi?

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu terlebih dahulu 
memahami fungsi dan keberadan hukum pidana. Mengapa kita membutuhkan 
hukum pidana?  Dalam literatur Law & Economics, hukum pidana diperlukan 
untuk mengatur dan mengontrol tindakan-tindakan yang: (i) dianggap 
menimbulkan biaya bagi masyarakat dan (ii) tidak mudah untuk diselesaikan 
hanya dengan menggunakan mekanisme perdata antar individu.5 Penegakan 
hukum pidana jelas tidak gratis dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit 
(tanpa adanya penegakan, hukum hanya akan jadi macan kertas).6 Mengingat 
sumber daya senantiasa terbatas, kita terpaksa harus membuat berbagai pilihan 
yang sulit.

Legislator yang baik akan mempertimbangkan jenis tindakan apa saja yang 
layak dikategorikan sebagai tindak pidana (tidak mungkin semua tindakan yang 
menimbulkan biaya serta merta dijadikan tindak pidana) dan mekanisme apa 
yang akan digunakan untuk menegakkan hukum pidana tersebut secara efisien. 
Dalam bahasa yang lebih sederhana, hukum pidana dianggap berhasil dan 
memaksimalkan kesejahteraan masyarakat apabila total biaya yang dikeluarkan 
untuk melakukan penegakan hukum pidana lebih rendah dari keuntungan 
atau penghematan yang didapat dengan berkurangnya level tindak pidana di 
masyarakat.7 Mau tak mau, para legislator harus memahami insentif para aktor 
yang terlibat dalam proses tindak pidana dan penegakan hukum.    

Seorang pelaku tindak pidana yang rasional hanya akan melakukan kejahatan 

4 Rancangan KUHAP yang saya gunakan adalah Naskah Akademik RUU KUHAP yang saya 
unduh dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/1008_RUU%20KUHAP.doc.

5 Lihat pembahasan lebih lanjut dalam Steven Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law 
(Cambridge: Harvard University Press, 2004), 543-548. 

6 Lihat Gary Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political 
Economy 76 no. 2 (1968): 169.

7 Lihat David D. Friedman, Law’s Order: What Economics Has To Do With Law and Why It Matters 
(Princeton: Princeton University Press, 2000), 226.
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apabila ia merasa bahwa hasil yang didapat dari kejahatannya akan lebih 
menguntungkan dibandingkan biaya yang harus ia keluarkan.8 Ini berarti sanksi 
pidana harus dirancang untuk menambah biaya bagi pelaku tindak pidana 
dalam melakukan kejahatannya sedemikian rupa sehingga insentifnya untuk 
berbuat jahat akan berkurang. Tetapi kita juga mengetahui bahwa penegakan 
hukum dengan tingkat keberhasilan 100% adalah hal yang mustahil, setidaknya 
sampai dengan saat ini yangartinya, selalu ada kemungkinan pelaku tindak 
pidana lepas dari jerat hukum. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan apabila probabilitas penjatuhan 
hukuman pidana sangat rendah adalah melakukan investasi yang lebih besar 
dalam sistem penegakan hukum kita untuk meningkatkan kemampuan para 
penegak hukum dan mengurangi penyalahgunaan wewenang, misalnya 
melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih dan pelatihan/pendidikan 
petugas yang lebih bermutu.9 Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap 
menganggarkan tambahan dana yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut? 

Solusi lainnya adalah menjatuhkan sanksi yang lebih berat (yang nampaknya 
menjadi favorit di Indonesia).10 Sebagai contoh: apabila kita menetapkan 
sanksi denda sebesar Rp100 juta untuk suatu tindak pidana dengan asumsi 
bahwa probabilitas dihukumnya si pelaku kejahatan adalah 100%, maka ketika 
probabilitas aktual untuk dihukum hanya 10%, seharusnya denda tersebut 
ditingkatkan menjadi Rp1 milyar (dimana Rp1 milyar x 10% = Rp100 juta). 
Sayangnya ini bukan solusi yang dapat digunakan untuk semua keadaan. Pertama, 
tidak semua pelaku pidana dapat membayar denda, dan sebagai akibatnya, kita 
masih harus menggunakan alternatif sanksi lainnya semisal dalam bentuk penjara 
yang memakan biaya pengawasan dan operasional.11 Kedua, menggabungkan 
rezim sanksi pidana yang sangat berat dengan sistem penegakan hukum yang tak 
bermutu dan ditambah dengan lemahnya perlindungan hukum bagi tersangka 
adalah resep sempurna untuk bencana. Mengapa demikian?

Kembali ke asumsi rasionalitas dalam ilmu ekonomi, setiap manusia dianggap 

8 Lihat Harold Winter, The Economics of Crime: An Introduction to Rational Crime Analysis (New 
York: Routledge, 2008), 8.

9 Dalam salah satu penelitian empiris, polisi yang mengenyam pendidikan akademik lebih 
tinggi cenderung memiliki sikap yang lebih baik dalam mengurangi penyalahgunan wewenang. 
Lihat penelitiannya lebih lanjut dalam Cody W. Telep, “The Impact of Higher Education on 
Police Officer Attitudes toward Abuse of Authority,” Journal of Criminal Justice Education 22 no. 3 
(2011): 392-419.

10 Lihat Posner, supra n. 3 di 278-280. 

11 Lihat Friedman, supra n. 8 di 226.
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berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan sumber 
daya yang terbatas. Bayangkan sebuah sistem dimana penegak hukum tidak 
diberikan insentif gaji yang memadai, diberikan wewenang yang sangat luas, 
dan diukur prestasinya hanya dari berapa banyak “pelaku kejahatan” yang 
ia tangkap, dan kemudian tidak ada aturan yang memberikan peluang bagi 
tersangka untuk memberikan perlawanan yang berarti, apa yang akan terjadi? 
Potensi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar. Dengan penghasilan 
yang rendah, untuk apa bersusah payah berusaha menegakkan hukum secara 
taat asas? Tanpa ada perlawanan dari pihak tersangka, untuk apa pusing-pusing 
mencari kebenaran sepanjang bisa menemukan korban untuk disalahkan? 
Terlalu naif untuk berasumsi bahwa setiap manusia (termasuk penegak hukum) 
adalah malaikat yang bermoral, welas asih dan senantiasa ingin berbuat baik 
kepada sesama.12     

  Di Amerika Serikat yang notabene merupakan negara maju dengan sistem 
hukum yang jauh lebih baik dan tingkat kemampuan ekonomi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan Indonesia, isu penyalahgunaan wewenang oleh polisi/
penuntut umum dan penetapan tersangka yang salah dikarenakan sistem 
insentif yang tidak memahami rasionalitas manusia (sebagaimana saya uraikan 
di atas) masih banyak ditemui.13 Apa kita berani menyatakan secara objektif 
bahwa Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Amerika terkait 
penegakan hukum pidana dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan 
wewenang? 

Yang sering tidak disadari adalah bahwa untuk setiap penegakan hukum 
yang salah, kita sudah membebankan biaya yang tak perlu kepada orang 
yang sebenarnya tak terlibat sambil secara otomatis mengurangi probabilitas 
ditangkapnya pelaku tindak pidana yang sesungguhnya. Belum lagi kemudian 
hal ini juga akan membuka pintu gugatan kepada negara di kemudian hari 
karena adanya kesalahan dalam penegakan hukum (vide Pasal 95 KUHAP). 
Lantas apa manfaat sistem hukum pidana kalau yang kita ciptakan adalah sistem 
yang merugikan masyarakat dan menguntungkan pelaku tindak pidana? Ini hal 
mendasar yang seharusnya dipahami oleh setiap ahli hukum pidana.  

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum 

12 Sebagaimana dikatakan oleh James Madison, “if men were angels, no government would be 
necessary.” Lihat Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, The Federalist Papers (New 
York: Oxford University Press, 2008), 257.

13 Lihat studi mendalam mengenai permasalahan insentif polisi, ahli forensik dan penuntut 
umum yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam Roger Koppl dan Megan Sacks, 
“The Criminal Justice System Creates Incentives for False Convictions,” Criminal Justice Ethics 32 
no. 2 (2013): 126-162.
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berjalan dengan biaya yang lebih efisien bukan ketika polisi menggunakan 
kewenangannya secara melawan hukum dengan mengedepankan kekuasaan 
yang absolut, tetapi justru dengan menunjukkan bahwa polisi menjalankan 
tugasnya dengan taat asas dan mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan 
hukum yang berlaku, sehingga polisi dianggap memiliki legitimasi yang kuat 
untuk menegakkan hukum.14 

Inilah mengapa sangat penting untuk menciptakan sistem yang memberikan 
legitimasi kepada penegak hukum untuk melakukan pekerjaannya. Tidak 
bisa tidak, sistem checks and balances memang dibutuhkan untuk mendukung 
pemberian legitimasi tersebut. Apabila kita memberikan wewenang yang 
kuat kepada penyidik/penuntut, maka perlu ada kekuatan lain yang dapat 
memeriksa, menyeimbangkan dan memastikan bahwa wewenang tersebut tidak 
disalahgunakan.

Alih-alih membuang-buang waktu untuk memidanakan semua jenis tindakan 
di muka bumi dan kemudian menghabiskan banyak biaya dalam menciptakan 
sistem penegakan hukum yang sehat, seharusnya kita merinci sesedikit mungkin 
jenis tindakan yang perlu dipidanakan. Dengan demikian, kita bisa menghemat 
biaya penegakan hukum dan berfokus pada jenis tindak pidana yang dianggap 
paling merugikan terhadap masyarakat. Kritik ini dapat dikembangkan lebih 
jauh ketika kita berbicara tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (“KUHP”). Namun karena fokus kita kali ini adalah tentang KUHAP, 
kritik tersebut akan kita bahas di lain kesempatan. 

II. Beberapa Komentar dan Kritik Terhadap Draft Rancangan KUHAP
Secara pribadi, saya menyambut gembira penambahan peranan yang lebih 

besar dari institusi peradilan dalam Rancangan KUHAP untuk memperkuat 
hak-hak tersangka, khususnya melalui keberadaan institusi Hakim Komisaris. 
Saya tidak sepakat dengan ide bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada 
Hakim Komisaris untuk menelaah perilaku penyidik dan penuntut umum 
merupakan ide yang menghalangi penegakan hukum. Justru keberadaan Hakim 
Komisaris dengan berbagai kewenangannya membuat penegakan hukum 
menjadi lebih berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi masih ada beberapa ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang 
menurut saya ambigu dan perlu diperjelas guna memaksimalkan fungsi dari 
institusi Hakim Komisaris. Pertama, mengenai konsep “mendesak” yang dapat 

14 Lihat pembahasan yang lebih rinci dalam Stephen J. Schulhofer, Tom. R. Tyler, and Aziz 
Z. Huq, “American Policing at a Crossroads: Unsustainable Policies and the Procedural Justice 
Alternative,” The Journal of Criminal Law and Criminology 101 no. 2 (2011): 335-374.
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digunakan untuk mengecualikan penyidik dari keharusan untuk memperoleh izin 
Hakim Komisaris dalam melakukan upaya paksa. Walaupun istilah ini beberapa 
kali digunakan dalam Rancangan KUHAP, penjelasannya tidak dilakukan secara 
konsisten. Definisi pertama saya temui dalam penjelasan dari Pasal 68 Ayat (2), 
yaitu: “keadaan yang patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa mengancam jiwa 
orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menukar, atau merusak 
barang bukti.” Menurut saya, kalau istilah ini memang akan digunakan, sebaiknya 
dimasukkan secara tegas dalam batang tubuh Rancangan KUHAP bukan dalam 
bagian penjelasan mengingat berdasarkan Undang-Undang No. 12/2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan resmi suatu undang-
undang tidak dapat memuat norma baru atau memperluas, mempersempit, atau 
menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. 

Istilah “mendesak” kemudian didefinisikan lagi dalam Pasal 84 Ayat (2) 
Rancangan KUHAP terkait isu penyadapan tanpa izin Hakim Komisaris, yang 
meliputi: “(i) bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius dan mendesak, (ii) 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; 
dan/atau permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana 
terorganisasi.” Saya tidak mempermasalahkan apabila penyusun Rancangan 
KUHAP ingin menggunakan istilah “mendesak” untuk keperluan yang berbeda-
beda, tetapi hal ini harus dilakukan tanpa menimbulkan ambiguitas yang tidak 
perlu. 

Saya memahami bahwa untuk setiap aturan, diperlukan adanya 
pengecualian karena tidak ada aturan yang sempurna dan kondisi tertentu 
memang membutuhkan gerak cepat dari pihak penyidik. Ini mengapa definisi 
“keadaan mendesak” perlu dibuat secara rinci. Atau dalam hal definisi 
tersebut tidak dapat dibuat secara rinci dalam Rancangan KUHAP, setidaknya 
ditegaskan bahwa “penentuan kondisi yang patut dikhawatirkan” bergantung 
pada penilaian kasus per kasus oleh Hakim Komisaris  yang memeriksa perkara 
yang bersangkutan (bukan penyidik). Komentar ini juga berlaku terhadap syarat 
penahanan yang pada prinsipnya masih sama ambigunya dengan definisi dalam 
KUHAP saat ini. 

Bandingkan dengan Amerika Serikat terkait pelaksanaan dan penafsiran 
atas Fourth Amendment of US Constitution (yang memberikan perlindungan 
konstitusional bagi warga Amerika dari pemeriksaan dan upaya paksa yang 
tidak wajar oleh pemerintah) dimana hal tersebut lebih banyak dikontrol oleh 
institusi kehakiman melalui Mahkamah Agung.15 Dalam sistem demikian (yang 

15  Lihat pembahasan mengenai perkembangan doktrin tersebut dalam David E. Steinberg, 
“The Original Understanding of Unreasonable Searches and Seizures,” Florida Law Review 56 
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disebut sebagai First-Order Decisions), polisi dapat melakukan berbagai upaya 
paksa atau pemeriksaan tetapi kemudian hakim yang secara aktif menentukan 
apakah polisi telah melakukan upaya paksa tersebut dengan wajar, misalnya 
apakah penyidik boleh menyita barang yang berada di luar izin pemeriksaan 
sekalipun barang tersebut berlokasi di tempat penggeledahan yang sama, dan 
sebagainya.16 

Alternatif lainnya lagi-lagi berhubungan dengan KUHP. Seperti KUHAP, 
Rancangan KUHAP juga mengatur mengenai syarat objektif upaya paksa 
penahanan, misalnya khusus untuk kejahatan dengan ancaman pidana minimum 
5 tahun. Kalau terlalu banyak jenis kejahatan yang dihukum dengan pidana 
minimum 5 tahun di KUHP dan perancang KUHP tidak mempertimbangkan 
dengan seksama apakah memang pantas suatu tindak pidana dikenai sanksi 
penjara selama itu, maka kebanyakan tersangka juga dapat dikenai upaya paksa 
penahanan dan kemudian kita akan menghabiskan biaya untuk pemeriksaan 
oleh Hakim Komisaris. Mengapa tidak memperketat syarat objektif sehingga 
penahanan hanya diperlukan untuk kasus yang benar-benar penting atau 
berbahaya bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan penelitian 
dan data empiris yang kuat?

Isu kedua, walaupun kekuasaan Hakim Komisaris dalam Rancangan 
KUHAP sudah cukup komprehensif, sebenarnya masih perlu ditambahkan 
ketentuan yang memberikan hak kepada tersangka untuk memperkarakan 
penetapannya sebagai tersangka. Dalam konteks ini, draft Rancangan KUHAP 
belum memberikan banyak perubahan yang berarti dibandingkan dengan 
ketentuan KUHAP. Sebagai contoh: definisi bukti permulaan yang cukup (sebagai 
dasar penetapan tersangka) masih belum jelas dan dinyatakan merujuk kepada 
Pasal 177 Rancangan KUHAP. Namun Pasal 177 berbicara tentang kriteria alat 
bukti surat yang sah. Apakah maksudnya bukti permulaan yang cukup hanya 
merujuk kepada surat belaka?

Nampaknya masih ada anggapan bahwa seorang tersangka baru akan 
dirugikan hanya apabila ia ditahan atau mengalami upaya paksa lainnya. 
Pemikiran ini tidak tepat karena menjadi tersangka jelas menimbulkan 
kewajiban-kewajiban yang dapat membebani seseorang, termasuk kewajiban 
untuk melaporkan diri ke kepolisian secara berkala atau menghadiri pemeriksaan 
yang waktunya tidak dapat ditentukan secara pasti (lihat Pasal 17-18 Rancangan 
KUHAP dan Pasal 112-113 KUHAP) yang dapat mempengaruhi pekerjaannya 

(2004): 1054-1060.

16 Lihat pembahasan lebih lanjut dalam John Rappaport, “Second-Order Regulation of Law 
Enforcement,” California Law Review 103 (2015): 215-218.
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sehari-hari. Beberapa undang-undang juga dapat menyebabkan seseorang 
kehilangan haknya karena menjadi tersangka. Contoh paling mudah adalah dalam 
Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa apabila seorang pimpinan KPK 
dinyatakan sebagai tersangka, maka ia diberhentikan sementara dari jabatannya. 
Faktanya, 2 pimpinan KPK sudah menjadi korban dari ketentuan tersebut saat 
ini.  

Dengan demikian, menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa 
seseorang tidak dapat ditetapkan menjadi tersangka tanpa alas hak yang sah. 
Tentu alasan pencabutan status tersangka tidak bisa diberikan hanya karena 
hal tersebut menimbulkan kerugian bagi tersangka mengingat untuk pelaku 
pidana, kita justru ingin membebankan biaya kepadanya supaya ia tidak 
melakukan tindak pidana. Dan apabila fokusnya hanya di kerugian, seluruh 
tersangka akan memiliki insentif untuk mengajukan kasusnya kepada Hakim 
Komisaris. Semakin besar kerugiannya, semakin kuat alasannya untuk meminta 
penangguhan/pembatalan penetapan tersangka. 

Oleh karena itu, kuncinya adalah terkait pendefinisian alat bukti permulaan 
yang cukup dan jangkauan kewenangan penyidik untuk memeriksa tersangka 
(karena kita memiliki beragam jenis penyidik di Indonesia). Sebagaimana saya 
sampaikan sebelumnya, apabila pembuat hukum kesulitan untuk mendefinisikan 
istilah “bukti permulaan yang cukup” dengan rinci dan karena dalam prakteknya 
memang akan menjadi bahasan kasus per kasus, hal ini sebaiknya diserahkan 
kepada institusi Hakim Komisaris.

Kekhawatiran bahwa kemudian hal ini akan digunakan oleh setiap pelaku 
pidana untuk membebaskan dirinya dengan mudah juga menurut saya tidak 
beralasan dan juga sangat mengherankan. Pembatalan penetapan status tersangka 
berbasis kurangnya alat bukti tidak berarti bahwa seorang tersangka bebas 
mutlak. Penyidiklah yang harus memastikan bahwa ia telah memperoleh bukti 
yang lebih akurat dan yang didapat secara sah sebelum ia dapat menetapkan 
kembali mantan tersangka tersebut sebagai tersangka. Dengan sistem seperti 
ini, penyidik akan memiliki insentif yang lebih besar untuk mempersiapkan 
alat bukti dengan lebih rinci sebelum berani memutuskan seseorang menjadi 
tersangka. Ingat kembali bahwa setelah seseorang menjadi tersangka, nasibnya 
lebih banyak dikendalikan oleh kewenangan penyidik. 

Kritik terakhir saya adalah terkait aturan soal pemberian ganti rugi kepada 
tersangka/terdakwa. Pertama, konsisten dengan kritik saya terkait perlawanan 
terhadap penetapan tersangka, Rancangan KUHAP sebaiknya memberikan 
peluang kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada penyidik dalam 
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hal penetapan tersangka dilakukan secara sewenang-wenang dan hal ini dapat 
ditambahkan dalam Pasal 128 RUU KUHAP yang mengatur mengenai ganti 
rugi. Kedua, Pasal 128 Ayat (6) Rancangan KUHAP juga sebaiknya dihapus.

Pasal ini menyatakan sebahai berikut: “Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan 
penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh 
pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian.” Ketentuan ini tidak 
masuk akal karena kerugian dan biaya yang dialami oleh seorang terdakwa 
sebagai akibat penyalahgunaan wewenang secara sengaja atau kelalaian oleh 
penegak hukum tidak hilang begitu saja hanya karena ia dibebaskan. Siapa yang 
akan menanggung biaya yang harus dikeluarkan oleh terdakwa selama berada 
dalam proses hukum, baik biaya berperkara maupun biaya oportunitasnya 
(opportunity cost)?

Keberadaan Pasal 128 Ayat (6) Rancangan KUHAP ini memberikan insentif 
yang buruk sekali kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyalahgunakan 
wewenangnya. Apabila mereka mengetahui bahwa kasus mereka tidak akan 
bertahan di pengadilan karena kasus tersebut adalah rekayasa atau dijalankan 
secara tidak profesional, mereka dapat dengan mudah melepaskan diri dari 
tanggung jawab asalkan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari sanksi 
pidana. 

Pasal di atas juga tidak konsisten jika ditilik dari Pasal 128 ayat (5) Rancangan 
KUHAP. Berdasarkan Pasal 128 Ayat (5) Rancangan KUHAP, apabila kesalahan 
upaya paksa dilakukan dengan kesengajaan oleh aparat hukum, maka aparat yang 
bersangkutan wajib memberikan ganti kerugian secara pribadi atau tanggung 
renteng. Tetapi kemudian kewajiban ini hilang karena terdakwa dibebaskan 
sekalipun jelas-jelas penegak hukum secara sengaja melakukan rekayasa 
terhadap kasusnya? Bukankah justru karena kasusnya terbukti direkayasa di 
pengadilan maka terdakwa dibebaskan? Mengapa justru setelah terbukti, hak 
ganti rugi menjadi hilang?   

Sekali lagi saya tekankan, konsep perlindungan terhadap hak tersangka 
salah satunya dengan cara  memberikan kewenangan untuk menuntut ganti 
rugi dibutuhkan untuk menyeimbangkan kewenangan yang kuat dari pihak 
penyidik/penuntut dan diperlukan guna memastikan bahwa mereka akan 
bertanggung jawab apabila mereka lalai atau secara sengaja melakukan kesalahan 
dalam melakukan penegakan hukum. Sistem yang membebaskan mereka dari 
tanggung jawab adalah sistem yang dibuat tanpa memahami sedikitpun insentif 
dasar manusia. 
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III. Interpretasi Hukum Terhadap KUHAP dan Peranan Hakim
Di bagian terakhir dari artikel ini, saya ingin membahas lebih jauh soal peranan 

hakim dalam melakukan interpretasi hukum khususnya terhadap ketentuan 
KUHAP yang saat ini belum memuat perlindungan hak tersangka secara 
komprehensif. Salah satu penyakit yang saya perhatikan di Indonesia adalah 
karena kebanyakan ahli hukum begitu terpaku pada doktrin bahwa putusan 
hakim bukanlah hukum yang mengikat, maka seakan-akan putusan hakim 
menjadi tidak berguna sama sekali atau tidak pantas dijadikan bahasan diskusi 
hukum. Untuk apa dibahas, karena setiap hakim pada akhirnya akan memiliki 
pendapat sendiri-sendiri. Pemikiran seperti ini yang menurut saya merusak 
legitimasi dari sistem peradilan kita dan membuat hakim sedikit banyak juga 
menganggap bahwa kualitas argumentasi hukum dalam putusan menjadi tak 
terlalu penting. Padahal dalam prakteknya, bagaimana mungkin suatu undang-
undang dapat dilaksanakan tanpa adanya penafsiran sama sekali?

Beberapa ahli hukum mungkin berpikir bahwa profesi hakim adalah cukup 
membaca undang-undang dan menafsirkan teks undang-undang tersebut sesuai 
dengan pengertiannya yang jelas (plain meaning). Apabila makna teks hukum 
sudah diketahui secara jelas, maka fungsi hakim adalah tinggal melaksanakan 
ketentuan dalam hukum tersebut.17 Tetapi apa yang dimaksud dengan makna 
yang “jelas”? Meminjam konsep Ludwig Wittgenstein, Saul Kripke menunjukkan 
bahwa makna yang jelas sebenarnya tidak ada, setiap kata membutuhkan konteks 
untuk dapat dipahami dan akan tunduk pada pengertian dari komunitas penafsir 
yang bersangkutan baik berdasarkan konsensus maupun mayoritas.18 Tentu 
pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui dan mendefinisikan 
komunitas penafsir ini?

Untuk memahami konteks dari teks hukum, beberapa teori penafsiran 
mencoba berfokus pada maksud dan tujuan dari penyusun hukum seperti 
misalnya Purposivism19 atau Imaginative Reconstruction20. Dalam metode ini, 

17 Lihat Abner J. Mikva and Eric Lane, An Introduction to Statutory Interpretation and Legislative 
Process (New York: Aspen Publishers, 1997), 10.    

18 Lihat Saul Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language (Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 1982), 96-97. 

19 Purposivism adalah metode interpretasi hukum yang menggabungkan elemen subjektif 
(maksud dari penyusun undang-undang) dan objektif (maksud yang didapat dari teks undang-
undang dan sistem hukum yang bersangkutan). Lihat Aharon Barak, Purposive Interpretation in 
Law (New Jersey: Princeton University Press, 2005), 88.   

20 Richard A. Posner mendefinisikan imaginative reconstruction sebagai metode interpretasi 
hukum dimana seorang hakim mencoba memosisikan dirinya sendiri sebagai legislator dan ke-
mudian berpikir bagaimana legislator yang bersangkutan akan menjawab suatu kasus hukum 
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biasanya penafsir hukum akan merujuk kepada dokumen sejarah legislasi 
(semacam memorie van toelichting atau bahan-bahan rapat komite di DPR dalam 
konteks Indonesia) guna memahami konteks suatu peraturan.21 Dalam kasus 
tertentu, maksud pembuat undang-undang diterjemahkan menjadi “nafas dan 
jiwa” dari hukum yang bersangkutan (the spirit of the law) sedemikian rupa 
sehingga pengertian literal yang tertulis dalam suatu undang-undang dapat 
dikesampingkan dan dibaca dengan memperhatikan “jiwa” tersebut.22 

Hanya saja, mengingat kebanyakan undang-undang dibuat secara kolektif, 
Public Choice Theory menunjukkan bahwa legislator adalah kumpulan orang-
orang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, bukan satu kesatuan 
individu, dan oleh karenanya, sebenarnya mustahil untuk mengetahui maksud 
pembuat undang-undang.23 Pada intinya, suatu undang-undang adalah produk 
kompromi politik dari para legislator yang berbeda kepentingan, dan isinya 
adalah sebagaimana apa yang tertulis di dalam undang-undang itu sendiri.24 

Dengan kegagalan teori berbasis maksud pembuat undang-undang, alternatif 
kita yang berikutnya adalah Textualism, suatu metode interpretasi hukum 
yang berfokus pada teks undang-undang dan sumber makna intrinsik lainnya, 
termasuk makna yang dipahami oleh publik terhadap teks undang-undang yang 
bersangkutan pada saat undang-undang tersebut ditetapkan.25 Bisa dikatakan 
bahwa metode penafsiran ini tidak berhenti sekedar melihat pasal-pasal dari 
suatu undang-undang secara terpisah, melainkan secara satu kesatuan guna 
memahami konteks aturan yang dimaksud. 26 Konsekuensinya, pengguna metode 

seandainya kasus tersebut dibawa kepada dirinya dan ia diminta untuk menerapkan undang-
undang yang berlaku terhadap kasus tersebut. Lihat Richard A. Posner, “Statutory Interpretation 
– in the Classroom and in the Courtroom,” The University of Chicago Law Review 50 (1983): 817. 

21 Lihat diskusi lebih lanjut dalam Henry M. Hart, Jr. and Albert M. Sacks, The Legal Process: 
Basic Problems in the Making and Application of Law, ed. William N. Eskridge, Jr. and Philip P. 
Frickey (New York: Foundation Press, 1994), 1212-1255.   

22 Lihat diskusi lebih lanjut dalam Carol Chomsky, “The Story of Holy Trinity Church v. United 
States: Spirit and History in Statutory Interpretation,” in Statutory Interpretation Stories, ed. Wil-
liam N. Eskridge, Jr., Phillip P. Frickey and Elizabeth Garret (New York: Foundation Press, 2011), 
5-6. 

23 Lihat Frank H. Easterbrook, “Statutes Domain,” University of Chicago Law Review 50 (1983): 
547-548. 

24 Lihat John F. Manning, “The Eleventh Amendment and the Reading of Precise Constitu-
tional Texts,” Yale Law Journal 113 (2003-2004): 1665. 

25 Lihat Linda D. Jellum, “But That is Absurd! Why Specific Absurdity Undermines Textual-
ism,” Brooklyn Law Review 76 (2010-2011): 919. 

26 Disebut juga dengan metode Intratextualism. Lihat Akhil Reed Amar, “Intratextualism,” 
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ini juga akan banyak merujuk kepada kamus atau dokumen-dokumen lainnya 
yang memberikan sejarah pemahaman publik di masa lalu terhadap ketentuan 
suatu undang-undang.27

Metode tekstualis biasanya sangat dihargai oleh ahli hukum karena metode 
ini seakan-akan menunjukkan penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu 
secara konsisten mencoba menerapkan hukum sesuai apa yang tertulis dalam 
undang-undang tanpa terjebak dalam makna literal.28 Namun, metode tekstualis 
juga bukan merupakan metode yang sempurna. Pertama, tidak ada jaminan 
bahwa setiap teks undang-undang memuat semua kasus yang mungkin akan 
muncul di masa depan.29 

Kedua, apabila maksud kolektif tidak ada, bagaimana caranya kita dapat 
mengetahui adanya maksud intrinsik dari suatu undang-undang hanya 
dengan merujuk kepada undang-undang tersebut? Apabila misalnya pasal 
suatu undang-undang mengandung ketentuan yang jelas bertentangan dengan 
maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut, apakah pasal tersebut akan 
kita kesampingkan atau kita baca dengan cara yang berbeda? Apakah kita 
perlu membaca undang-undang dengan jalan mengurangi potensi konflik di 
dalamnya?30 Bisa jadi memang konflik tersebut dibuat oleh para pembuat undang-
undang sebagai bentuk kompromi mereka dan menyebabkan munculnya suatu 
undang-undang yang memiliki kepribadian ganda.31 

Ketiga, apakah mungkin kamus dan dokumen sejarah dapat digunakan oleh 
hakim secara efektif dan konsisten untuk menafsirkan pengertian pasal-pasal 
dari suatu undang-undang? Di Amerika, banyak kasus dimana hakim hanya 
mencatut berbagai pengertian yang terdapat dalam kamus-kamus sesuai dengan 

Harvard Law Review 112 no. 4 (1998-1999): 788-795.    

27 Untuk penggunaan kamus, lihat James J. Brudney and Lawrence Baum, “Oasis or Mirage: 
The Supreme Court’s Thirst for Dictionaries in the Rehnquist and Roberts Eras,” William and 
Mary Law Review 55 (2013-2014): 486-487. Untuk penggunaan dokumen sejarah, lihat Gregory E. 
Maggs, “A Concise Guide to Using Dictionaries from the Founding Era to Determine the Original 
Meaning of the Constitution,” The George Washington Law Review 82 (2013-2014): 359-362.  

28 Lihat Laurence H. Tribe, “Taking Texts and Structure Seriously:  Reflections on Free-Form 
Method in Constitutional Interpretation,” Harvard Law Review 108 no. 6 (1995): 1300-1303. 

29 Lihat Randy E. Barnett, “Interpretation and Construction,” Harvard Journal of Law and Public 
Policy 34 (2011): 68.

30 Lihat Antonin Scalia and Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts (St. 
Paul: Thomson/West, 2012), 180-181.

31 Lihat Joseph A. Grundfest and A.C. Pritchard, “Statutes with Multiple Personality Disor-
ders: The Value of Ambiguity in Statutory Design and Interpretation,” Stanford Law Review 54 
(2001-2002): 640-641. 
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kebutuhannya masing-masing sehingga menimbulkan penafsiran yang saling 
bertentangan.32 Terlebih, siapa yang bisa menetapkan jenis kamus dan dokumen 
sejarah yang dapat digunakan oleh hakim (seandainya kita khawatir terhadap 
diskresi hakim), dan standar macam apa yang dapat digunakan?33 Ini bukan hal 
yang mudah untuk dijawab.

Ini mengapa dalam penafsiran hukum, saya lebih cenderung untuk 
mendukung metode Pragmatism sebagai pedoman, dimana kita memfokuskan 
analisis kita pada dampak potensial dari penafsiran hukum yang kita buat atas 
suatu isu hukum praktikal terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya.34 
Bagaimana pun juga, setiap hakim peduli dengan isi putusannya.35 Pertanyaan 
utamanya, mengapa kita tidak jujur dengan hal tersebut, khususnya mengingat 
hukum ada dimana-mana dalam segala aspek kehidupan kita?36 

Umumnya, kritik terhadap metode pragmatis adalah karena hakim dianggap 
akan memiliki diskresi yang berlebihan dalam menerapkan hukum. Namun 
kenyataannya, diskresi berlebihan bisa didapatkan dengan berbagai cara bahkan 
sekalipun si hakim tidak mengakui bahwa ia menggunakan metode pragmatis 
dalam melakukan penafsiran hukum. Hakim yang cerdas dapat menggunakan 
analisis sejarah, tekstual, kamus, analogi hukum, dan sebagainya untuk 
mendukung kebijakan pribadi yang ingin ia usung sambil tetap terlihat bahwa 
seakan-akan ia tunduk pada teks undang-undang.37 Justru para ahli hukum 

32 Lihat Samuel A. Thumma and Jeffrey L. Kirchmeier, “The Lexicon Has Become a Fortress: 
The United States Supreme Court’s Use of Dictionaries,” Buffalo Law Review 47 (1999): 301-302.     

33 Contoh: apakah kita sebaiknya menggunakan Black’s Law Dictionary atau kamus lainnya 
dalam memahami istilah hukum tertentu? Bagaimana kalau isi kamus saling bertentangan? Lihat 
diskusi lebih lanjut mengenai penggunaan kamus di Mahkamah Agung Amerika tanpa standar 
yang ketat dalam Lawrence M. Solan, “The New Textualist’s New Text,” Loyola of Los Angeles Law 
Review 38 (2004-2005): 2050-2053. 

34 Lihat Richard A. Posner, How Judges Think (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 
87. 

35 Lihat Frank H. Easterbrook, “The Inevitability of Law and Economics,” Legal Education 
Review 1 (1989): 4.  Atau sebagaimana disampaikan oleh Justice Oliver Wendell Holmes Jr.: “The 
felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or 
unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have had a good deal more to 
do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed.” Lihat Oliver Wendell 
Holmes Jr., The Common Law (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 
3. 

36 Lihat Cass R. Sunstein, The Partial Constitution (Cambridge: Harvard University Press, 
1994), 4-5. 

37 Lihat Richard A. Posner, “Against Constitutional Theory,” New York University Law Review 
73 (1998): 3-4. Untuk pengambilan keputusan strategis oleh hakim, lihat Duncan Kennedy, A 
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yang mengaku peduli terhadap hakim dan putusannya yang seharusnya gencar 
melakukan kajian terhadap putusan hakim untuk menentukan apakah memang 
hakim di Indonesia memiliki terlalu banyak diskresi.  

Pembahasan sekilas soal metode penafsiran hukum ini saya berikan sebagai 
pengantar mengenai bagaimana seharusnya kita melakukan penafsiran hukum 
dan membaca suatu ketentuan undang-undang secara sistematis mengingat 
literatur terkait penafsiran hukum di Indonesia masih sangat tertinggal. Di 
lain kesempatan, saya berharap untuk memberikan pembahasan yang lebih 
mendalam terhadap metode-metode penafsiran hukum yang saat ini tersedia. 
Selanjutnya, mari kita aplikasikan metode penafsiran ini terhadap ketentuan 
KUHAP, khususnya terkait hak tersangka.

Salah satu kasus kontroversial yang baru-baru ini heboh di media massa adalah 
kasus praperadilan Budi Gunawan yang memperkarakan penetapannya sebagai 
tersangka oleh KPK.38 Terlepas dari kontroversi kasusnya, saya berpendapat 
bahwa putusan Budi Gunawan adalah suatu terobosan hukum yang patut dipuji 
(dengan menyertakan beberapa kritik terhadap pertimbangan hukumnya).39  
Mengapa? Karena putusan ini membuka peluang diberikannya tambahan 
perlindungan bagi hak tersangka.

Penentang putusan Budi Gunawan umumnya berpendapat bahwa karena 
KUHAP tidak mengatur sama sekali mengenai mekanisme praperadilan 
terhadap status tersangka, maka dengan sendirinya, hakim praperadilan tidak 
berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Saya ingin mempertanyakan pola 
pikir yang menarik ini, apakah penafsiran ini dibuat demi “mempertahankan 
otoritas teks hukum” yang biasa diklaim oleh ahli hukum atau karena perkaranya 
tersangkut dengan seorang tersangka korupsi yang tidak populer? Dari segi 
teks, fakta bahwa tidak ada ada aturan dalam KUHAP soal praperadilan status 
tersangka tidak berarti bahwa kemudian penetapan status tersangka mutlak tak 
bisa dipraperadilankan. 

Seandainya KUHAP menyatakan larangan itu secara tegas, saya dengan 
senang hati akan menyetujui penafsiran para penentang putusan Budi Gunawan. 

Critique of Adjudication (Cambridge: Harvard University Press, 1997), 180-212.  Atau sebagaimana 
disampaikan oleh Cass R. Sunstein stated: “the meaning of any text, including the Constitution, is 
inevitably and always a function of interpretive principles, and these are inevitably and always a product 
of substantive commitments.” Lihat Sunstein, supra n. 37 di 8. 

38 Putusan Praperadilan Budi Gunawan tersebut dapat diakses di situs Mahkamah Agung di: 
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1eeb7fe61dd08810bb67d41a5ae67ebc. 

39 Saya sempat menulis kritik terhadap putusan tersebut di blog pribadi saya di: http://
www.pramoctavy.com/2015/02/sekali-lagi-soal-praperadilan-terhadap.html. 
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Namun tanpa adanya larangan tegas tersebut, berarti masih ada kekosongan 
hukum dan kekosongan hukum dapat memberikan berbagai penafsiran yang 
berbeda. Isunya, mau seperti apa kita membaca teks tersebut? Mencari-cari dari 
alam imajinasi tekstual atau merekonstruksi maksud pembuat undang-undang 
yang abstrak dan entah ada dimana sambil berharap nantinya hasilnya akan 
konsisten kalau bertemu dengan masalah yang serupa tapi tak sama di kemudian 
hari atau bertumpu pada kebutuhan riil berdasarkan analisis untung rugi secara 
pragmatis?  

Dalam hal ini, ada kepentingan yang lebih besar yang menurut saya lebih 
perlu diutamakan, dan itu adalah perlindungan terhadap hak-hak tersangka 
secara umum (sebagaimana sudah saya uraikan alasan- alasannya dalam Butir 
B dari artikel ini). Dari sudut pandang Law & Economics, saya ragu bahwa 
membuka kewenangan kepada hakim untuk memeriksa perkara penetapan 
tersangka adalah hal yang buruk atau akan menimbulkan biaya yang luar biasa 
bagi penegakan hukum. Kekhawatiran bahwa kemudian KPK atau penegak 
hukum akan dibanjiri oleh kasus praperadilan yang diajukan para tersangka 
korupsi juga nyatanya belum terlihat sampai dengan saat ini. Mengapa? Salah 
satu alasan rasional yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah karena tidak 
semua tersangka mempunyai alas hak yang sah untuk melawan penetapan 
status tersangkanya. Apabila biaya litigasi dan pengumpulan barang bukti itu 
gratis, barulah para penegak hukum boleh menyuarakan kekhawatirannya. 
Tetapi selama masih ada biaya yang terlibat, tersangka yang rasional tidak 
akan membuang-buang sumber dayanya untuk memperjuangkan sesuatu yang 
hampir mustahil untuk didapatkan.

Dan kalau penegak hukum yakin bahwa posisi dan bukti mereka kuat dengan 
kewenangan yang sangat perkasa itu, untuk apa khawatir? Bukankah seharusnya 
mereka bisa menunjukkan keperkasaan itu di pengadilan dan memberikan 
signal kepada para tersangka yang hanya mencoba-coba untuk mencari celah 
agar tidak membuang-buang waktu mereka? Dalam ilmu ekonomi, pemberian 
signal yang tepat sangat berpengaruh pada insentif. Jadi apa masalahnya dengan 
pembukaan kewenangan tersebut? 

Ironisnya, justru sekarang para penentang kasus Budi Gunawan tidak dapat 
menggunakan metode yang sama untuk membela kepentingan 2 mantan 
pimpinan KPK yang diklaim mengalami rekayasa kasus oleh kepolisian. Kita 
bisa membuat banyak klaim, tetapi tanpa ada pembuktian di pengadilan, klaim 
rekayasa tersebut tak lebih dari pepesan kosong yang tidak akan mengubah 
status penetapan tersangka mereka. Saya masih tidak memahami kegagalan 
untuk berpikir secara pragmatis dalam kasus yang sangat penting seperti ini. 
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Daripada meributkan masalah wewenang tersebut, saya menyarankan agar 
para ahli hukum lebih memfokuskan analisisnya pada alasan-alasan hukum apa 
saja yang dapat digunakan untuk membela diri dari penetapan status tersangka 
yang dijatuhkan secara sewenang-wenang. Pertimbangan kerugian tentunya 
hanyalah faktor pendukung. Sebagaimana saya sampaikan di atas, alasan utama 
harus bertumpu pada 2 hal, bukti permulaan yang cukup dan wewenang penyidik 
untuk menyidik kasus yang bersangkutan. Dan 2 hal ini sangat pantas untuk 
diperdebatkan di arena pengadilan. Kecuali para penentang memiliki solusi yang 
lebih baik, lebih murah atau lebih memperhatikan kemaslahatan sosial, apakah 
ada mekanisme yang dapat digunakan selain dari institusi pengadilan? Intinya 
bukan membiarkan adanya celah hukum, tetapi memberikan kesempatan yang 
setara kepada para pihak untuk saling membela kepentingannya. 

C. Penutup

Saya berharap isu Budi Gunawan tidak lantas dijadikan alasan untuk 
kemudian menolak pemberian perlindungan hak bagi tersangka baik melalui 
interpretasi hukum terhadap KUHAP maupun dalam draft RUU KUHAP. 
Kasus ini seharusnya dapat dijadikan sebagai batu loncatan dan kritik tajam atas 
sistem hukum kita selama ini. Apakah kita harus senantiasa menunggu terlebih 
dahulu adanya “orang kuat” yang terkena isu hukum sebelum kita bisa mulai 
memikirkan nasib orang-orang yang kurang beruntung? Semoga jawabannya 
adalah tidak. 
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Konsep dan Penerapan Plea Bargain di 
Beberapa Negara
Choky Risda Ramadhan, Fransiscus Manurung
Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza, dan 
Evandri G. Pantouw*

Abstrak

Konsep plea bargain yang dikenal sebagai pengurangan pidana terhadap terdakwa yang 
mengaku bersalah dengan mengurangi atau meniadakan tahapan pembuktian telah 
diterapkan beberapa negara. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan 
Rusia, menerapkan plea bargain untuk mempersingkat tahapan peradilan pidana sehingga 
mengurangi tumpukan perkara. Konsep dan penerapan plea bargain perbedaan yang perlu 
dipelajari untuk pembahasan jalur khusus di Rancangan KUHAP. Pemangku kebijakan perlu 
mempelajari kegagalan plea bargain di beberapa negara seperti false confession, disparitas 
pemidanaan, dan pemulihan korban. Dengan mempelajarinya, pemangku kebijakan dapat 
mempersiapkan sistem yang lebih sempurna Selain itu, kesuksesan plea bargain dalam 
mengurangi tumpukan perkara juga perlu dipertimbangkan pemangku kebijakan.

Kata kunci: plea bargain, perbandingan hukum, Rancangan KUHAP, jalur khusus
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A. Pendahuluan 

Peradilan pidana kerap kali mengalami penumpukan perkara. Penumpukan 
perkara akibat semakin meningkatnya perkara pidana serta rumitnya proses 
peradilan. Para pejabat hukum (polisi-jaksa-hakim) terbebani beban perkara 
yang jauh diatas kemampuannya. Misalnya hakim di Indonesia, tunggakan 
perkara pidana yang disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa (pidana 
biasa) di pengadilan tingkat pertama mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada 
2011, pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia tidak dapat menyelesaikan 
perkara pidana biasa sebanyak 30.697 kasus. Angka tersebut meningkat drastis 
pada 2012 disaat tunggakan perkara mencapai 51.874 kasus. Pada 2013, kenaikan 
tunggakan perkara tidak dapat dihindari lagi hingga mencapai 67.196 kasus.1 
Kondisi ini berakibat kurang optimalnya peradilan pidana dalam menjamin 

* Tim Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia (MaPPI-FHUI)

1 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013, https://www.
mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf, diakses 24 Maret 2014, Hlm 60-61



hak-hak tersangka/terdakwa serta menghasilkan putusan yang adil.2

Perubahan hukum acara pidana untuk mempersingkat tahapan telah 
direncanakan. Rancangan KUHAP mengatur jalur khusus yang dinilai dapat 
membuat peradilan pidana lebih efektif dan efisien.3 Jalur khusus seringkali 
disamakan dengan plea bargain karena dengan pengakuan terdakwa dapat 
mempersingkat peradilan serta memberikan pidana lebih ringan. Namun, 
jalur khusus di Indonesia memiliki beberapa perbedaan sehingga tidak dapat 
sepenuhnya disamakan dengan plea bargain.4 Di Rancangan KUHAP, jalur khusus 
tidak memberikan kewenangan bagi jaksa dan terdakwa (atau pengacaranya) 
untuk bernegosiasi dan menyapakati dakwaan serta ancaman pidana.

Penggunaan konsep plea bargain untuk mempersingkat proses peradilan 
sehingga dapat mengurangi tumpukan perkara telah digunakan oleh beberapa 
negara. Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang memulai penggunaan 
konsep tersebut dalam peradilan pidananya. Kisah sukses kedua negara dalam 
mengurangi tumpukan perkara tersebar ke negara-negara civil law seperti Jerman 
dan Rusia. Namun saat ini, Orucu berpendapat bahwa tidak ada suatu negara 
lagi yang murni hanya menerapkan civil law atau common law. Kombinasi kedua 
sistem hukum tersebut telah terjadi di beberapa negara.5

Oleh karenanya, Indonesia perlu mempelajari beberapa konsep plea bargain 
yang diterapkan di negara common dan civl law sebelum mengesahkan ketentuan 
jalur khusus. Selain konsep, Indonesia juga perlu mempelajari penerapan plea 
bargain untuk mengetahui kesuksesan dan kegagalannya. Dengan demikian, 
kegagalan penerapan jalur khusus dapat di hindari di Indonesia. Pembuat 
undang-undang kemudian dapat menentukan apakah ketentuan pasal 199 
Rancangan KUHAP tentang jalur khusus sudah sempurna, perlu disempurnakan, 
atau dihapus setelah mempelajari konsep dan penerapan plea bargain di beberapa 
negara.

Artikel ini membahas konsep dan penerapan plea bargain di Amerika Serikat, 
Inggris, Jerman, dan Rusia secara berurutan. Pertama, pembahasan mengenai 
sejarah keberlakuan plea bargain di tiap-tiap negara. Sejarah juga menjelaskan 

2 MaPPI FHUI, Laporan Pemantauan Kejaksaan MaPPI FHUI 2015, (belum terpublikasikan).

3 Choky Ramadhan, Jalur Khusus, Teropong, (Jakarta: MaPPI FHUI, Sepetember 2014),hlm.121.

4 Choky Ramadhan, “Jalur Khusus” dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama, http://kuhap.
or.id/data/wp-content/uploads/2014/03/Jalur-Khusus-dan-Plea-Bargaining-Serupa-Tapi-Ti-
dak-Sama.pdf, diakses 7 Mei 2014.

5 Esin Orucu, What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion, 12.1, Electronic Journal of 
Comparative Law (May 2008), hlm 2.
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alasan dan tujuan diterapkannya plea bargain di suatu negara. Kemudian, 
penjelasan mengenai konsep plea bargain di tiap-tiap negara. Konsep plea bargain 
di negara common dan civil law memiliki beberapa perbedaan. Tahapan beracara 
di tiap-tiap negara pun berbeda sehingga perlu dijelaskan secara rinci. Terakhir, 
penjelasan mengenai penerapan plea bargain sehingga dapat teridentifikasi 
kesuksesan dan kegagalannya.

B. Pembahasan
I. Plea Bargain di Negara Amerika Serikat
I.1. Sejarah Plea Bargain di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, plea bargain dapat menyelesaikan perkara lebih banyak. 
Prosedur ini mendorong aparat penegak menyelesaikan 97% perkara pidana 
pemerintah pusat dan 94% perkara pidana pemerintah negara bagian.6 Efisiensi 
yang dihasilkan dari plea bargain menjadi inspirasi ahli hukum dan anggota 
parlemen di berbagai negara.7 Negara-negara civil law seperti Italia,8 Rusia,9atau 
negara di Asia seperti Taiwan10 telah mengatur ketentuan mengenai plea bargain 
dalam hukum acara pidananya. Terlebih lagi, dukungan pemerintah Amerika 
Serikat dalam “mengekspor” hukum acara pidananya menjadi katalis penyebaran 
konsep plea bargain ke negara lainnya.11

Plea bargain telah memiliki akar sejarah sejak abad ke 18 di Inggris12 dan 

6 Missouri v. Frye, 132 S. Ct. 1399, 1407 (2012) (Mengutip Dept. of Justice, Bureau of Justice 
Statistics, Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online, Table 5.22.2009, http://www.albany.
edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf)

7 Cynthia Alkon, Plea Bargaining As A Legal Transplant: A Good Idea for Troubled Criminal Justice 
Systems?, 19 Transnatl. L. & Contemp. Probs. 355 (2010)

8 William T. Pizzi & Mariangela Montagna, The Battle to Establish an Adversarial Trial System in 
Italy, 25 Mich. J. Intl. L. 429 (2004), Hlm. 438

9 Inga Markovits, Exporting Law Reform-but Will It Travel?, 37 Cornell Intl. L.J. 95 (2004), Hlm. 
109

10 Margaret K. Lewis, Taiwan’s New Adversarial System and the Overlooked Challenge of Efficiency-
Driven Reforms, 49 Va. J. Intl. L. 651 (2009), Hlm. 672

11Lihat Hiram E. Chodosh, Reforming Judicial Reform Inspired by U.S. Models, 52 DePaul L. Rev. 
351 (2002) dan Allegra M. McLeod, Exporting U.S. Criminal Justice, 29 Yale L. & Policy Rev. 83 
(2010)

12 Albert W. Alschuler, Plea Bargaining and Its History, 79 Colum. L. Rev. 1 (1979), Hlm. 9
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abad ke-19 di Amerika Serikat (AS).13 Pada saat itu yang berkembang bukanlah 
plea bargain melainkan guilty pleas atau pengakuan bersalah.14 Hakim bahkan 
mengingatkan terdakwa bahwa dirinya memiliki hak untuk membela diri dan 
membuktikan tidak bersalah di persidangan. Pada periode tersebut, terdakwa 
yang mengakui kesalahannya belum tentu mendapatkan pengurangan atau 
keringanan hukuman.

Namun, Goerge Fisher menemukan data bahwa bargaining dalam hal 
dakwaan (charge bargaining) telah terjadi sejak akhir abad ke-18. Praktik tersebut 
dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus yang ditangani penegak hukum, 
serta proses persidangan yang lama terlebih jika terdakwa mengajukan upaya 
hukum.15 Hakim Frank Easterbook bahkan mengatakan bahwa plea bargain juga 
menguntungkan bagi terdakwa karena dapat menyelesaikan proses peradilan 
lebih cepat dan murah.16 

Plea bargain baru mendapat pengakuan secara hukum pada tahun 1970 ketika 
Mahkamah Agung Ameriksa Serikat (U.S. Supreme Court) memutus kasus Brady 
v.s United States.17 Praktik plea bargain dianggap konstitusional dengan dasar 
(1) terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela; dan (2) menguntungkan 
terdakwa, jaksa, dan masyarakat. Terdakwa diuntungkan karena terhindar 
dari persidangan yang menyita waktunya dan segera mendapatkan rehabilitasi 
atas perbuatannya. Jaksa diuntungkan karena menghemat sumber daya (uang 
dan manusia) serta menyelesaikan kasus ringan dengan hasil yang lebih adil. 
Masyarakat diuntungkan karena peradilan yang lebih efisien dan fleksibel.18

Mahkamah Agung Amerika Serikat menggunakan standar kesukarelaan 
terdakwa berdasarkan putusan banding di Fifth Circuit. Menurut putusan 
tersebut, terdakwa dapat dianggap sukarela mengaku jika:19

“[A] plea of guilty entered by one fully aware of the direct consequences, 
including the actual value of any commitments made to him by the court, 

13 Wayne R. LaFavea, et.al, Criminal Procedure, 5 Crim. Proc. § 21.1(b) (3d ed.)

14 Alschuler, Op.Cit.

15 George Fisher, Plea Bargaining’s Triumph, 109 Yale L.J. 857 (2000), Hlm. 1041

16 Frank H. Easterbook, Criminal Procedure as a Market System, 12 J. Legal Stud. 289, 297 (1983), 
dalam Jenia I. Turner, Plea Bargaining Across Borders, (New York: Aspen, 2009), Hlm. 50

17 Ibid.,  Hlm. 10

18 Brady v. U.S., 397 U.S. 742, 90 S. Ct. 1463, 25 L. Ed. 2d 747 (1970) dalam Lewis R. Katz, et. 
al., Baldwin’s Oh. Prac. Crim. L. § 44:3 (3d ed.), Hlm 1

19 Ibid.
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prosecutor, or his own counsel, must stand unless induced by threats (or 
promises to discontinue improper harassment), misrepresentation (including 
unfulfilled or unfulfillable promises), or perhaps by promises that are by their 
nature improper as having no proper relationship to the prosecutor’s business 
(e.g. bribes).”

I.2. Pengertian Plea Bargain di Amerika Serikat

Plea bargain dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “kesepakatan hasil 
negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui 
kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan 
tindak pidana yang lebih ringan”.20 Seluruh tindak pidana pada dasarnya 
dapat menggunakan plea bargain21, termasuk perkara berat (felony) yang 96% 
perkaranya berakhir dengan plea bargain.22 Namun, ada beberapa pengecualian, 
seperti di California dan Mississipi, yang tidak membolehkan plea bargain untuk 
perkara kekerasan seksual dan kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan dan 
pembunuhan).23 Praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau 
tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya 24: 

1) Charge bargaining (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa 
menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;

2) Fact bargaining (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan 
menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan 

3) Sentencing bargaining (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antra jaksa 
dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. 
Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Negoasiasi tersebut dapat dilakukan melalui telepon, di kantor kejaksaan, 
atau di ruang sidang.25 Negosiasi keduanya dilakukan tanpa keterlibatan hakim 
karena terjadi sebelum persidangan.26 Kesepakatan antar keduanya dapat berupa 
jaksa 1.) tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan tindak pidana kepada 

20 Black’s Law Dictionary (9th ed. 2009), diakses melalui www.westlaw.com pada 2 Maret 
2014, terjemahan bebas penulis.

21 Jenia I. Turner, Op. Cit., Hlm. 28

22 William J. Stuntz, The Collapse of American Criminal Justice, (Cambridge: Harvard University 
Press, 2013), Hlm. 299

23 Ibid.

24 Regina Rauxloh, Plea Bargaining in National and International Law, (London: Routledge, 2012), 
Hlm. 25-26

25 Ibid. Hlm. 22

26 Fed. R. Crim. Proc. 11 (c) (1) (C) 
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terdakwa; 2.) merekomendasikan hakim hukuman yang akan dijatuhkan; 3.) 
sepakat dengan terdakwa untuk penjatuhan hukuman tertentu.27  Kesepakatan 
antara terdakwa dan jaksa kemudian dibuka dan disampaikan di depan 
pengadilan.28 Pengecualian dimungkinkan jika pengadilan mengizinkan untuk 
membuka kesepakatan melalui rekaman video di depan kamera.29 

Sebelum menerima kesepakatan tersebut, hakim perlu (1) menyarankan, 
menayakan, dan memberi tahu terdakwa; (2) memastikan pengakuannya 
sukarela dan tidak berdasarkan penyiksaan atau ancaman; (3) memastikan 
landasan fakta untuk pengakuan.30 Terkait poin (1), hakim perlu menyarankan 
dan menyampaikan beberapa hal berkut ini:

a. Hak pemerintah (jaksa) untuk menggunakan keterangan dibawah 
sumpah yang diberikan terdakwa untuk menghukumnya;

b. Hak terdakwa untuk tidak mengakui bersalah;
c. Hak terdakwa untuk sidang dengan menggunakan juri sebagai dijamin 

konstitusi Amerika Serikat;
d. Hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum pada setiap tahapan 

peradilan;
e. Hak terdakwa untuk membela diri, bersaksi dan menyampaikan bukti;
f. Kesediaan terdakwa untuk mengesampingkan proses persidangan jika 

pengadilan menerima pengakuan bersalah terdakwa;
g. Karakter dakwaan yang diakui terdakwa;
h. Ancaman hukuman tertinggi, termasuk hukuman penjara, denda, dan 

pembebasan bersyarat;
i. Ancaman hukuman terendah;
j. Penyitaan; 
k. Kewenangan pengadilan untuk meminta restitusi;
l. Kewajiban pengadilan untuk melaksanakan asesmen khusus;
m. Kewajiban pengadilan untuk menjatuhi hukuman berdasarkan 

sentencing-guideline;
n. persyaratan dari kesepakatan yang melepas hak untuk banding;
o. Jika bukan warga negara Amerika Serikat, maka pengadilan 

dapat memulangkan terdakwa ke negara asal, dantidak disetujui 
kewarganegaraannya.

27 Fed. R. Crim. Proc 11 (c) (1) (A) (B) (C) 

28 Fed. R. Crim. Proc 11 (c) (2) 

29 Ibid.

30 Fed. R. Crim. Proc 11 (b)
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Setelah hakim menyarankan, menanyakan, dan memberi tahu terdakwa 
terkait 15 hal di atas, terdakwa yang tetap ingin menyelesaikan kasusnya dengan 
plea bargain harus sepakat untuk melepas beberapa haknya.31 Hak terdakwa yang 
dilepas diantaranya hak untuk persidangan dengan juri, melawan kesaksian 
yang menjerat, dilindungi dari keterangan yang menjerat dirinya32, dan bersaksi 
serta menghadirkan saksi atau barang bukti.33 

Kesukarelaan dan pengetahuan terdakwa untuk plea bargain sehingga 
melepaskan beberapa haknya menjadi syarat utama.34 Terdakwa tidak dapat 
mengakui kesalahannya dan setuju plea bargain karena dipaksa baik secara fisik, 
mental, memberikan informasi yang menyesatkan, dan janji yang tidak ditepati 
jaksa.35 

Pengadilan memberi pengecualian terhadap jaksa yang ancaman hukuman 
yang tinggi, misalnya hukuman mati,36 dan menambah dakwaan.37 Menurut 
pengadilan, tindakan jaksa seperti “mengancam” tersebut tidak membuat 
plea bargain menjadi tidak valid.38 Ancaman jaksa paling unik adalah ketika 
jaksa mengancam akan menuntut orang tua terdakwa39 dan istri terdakwa jika 
terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya.40 Sayangnya dalam situasi ini, 
pengadilan juga memberikan pengecualian dan menimbang bahwa tindakan 
jaksa tersebut sesuai aturan.41

I.3. Implikasi Penerapan Plea Bargain

Sejak diputus bahwa plea bargain sesuai konstitusi Amerika Serikat, banyak 

31 Beberapa hak yang dimkasud merupakan hak konstitusional warga negara Amerika 
Serikat yang dilindungi Amendemen ke-5 dan ke-6 oleh konstitusi Amerika Serikat, lihat Plea 
Bargain, http://www.law.cornell.edu/wex/plea_bargain, diakses 19 Januari 2015.

32 Amanedemen VI Konstitusi Amerika Serikat, lihat http://www.law.cornell.edu/constitu-
tion/sixth_amendment

33 Jenia I Turner, Op. Cit., Hlm. 35

34 Ibid. Hlm. 38

35 Shelton v.s. United States, 397 U.S. 742, 755 (1970), dalam Ibid.

36 Brady, Op. Cit.

37 Bordenkircher v.s. Hayes, 434 U.S. 357 (1978), dalam Ibid.

38 Ibid.

39 Miles v.s. Dorsey, 61 F.3d 1459 (10th Cir. 1995), dalam William J. Stuntz, Op.Cit., Hlm. 373

40 Unites States v.s. Pollard, 959 F2d 1011 (D.C. Cir. 1992), dalam William J. Stuntz, Op. Cit., 
Hlm. 373

41 Ibid.
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ahli hukum yang memprediksi dampak buruk plea bargain. Brandon L. Garret 
salah satu ahli hukum yang fokus meneliti tentang orang-orang yang tidak 
bersalah namun dijatuhi hukuman. Mengambil data dari 250 orang yang telah 
bebas (2012), Garret mencatat ada 16 orang yang dulunya dihukum penjara 
karena mengakui kesalahan untuk tindak pidana yang tidak dilakukannya.42 
Angka 16 orang memang terlihat sedikit dan hanya sebagian kecil dari plea 
bargain terhadap orang tidak bersalah yang berujung pada hukuman penjara. 
Hal ini karena Garret hanya mengambil sampel dari perkara yang terdakwanya 
dibebaskan kemudian hari karena tes DNA. Sebagian besar perkara tersebut 
adalah perkara berat seperti pemerkosaan, dan pembunuhan.43 Padahal, plea 
bargain tidak hanya digunakan untuk perkara berat (felony) tetapi juga perkara 
ringan (misdemenor) yang jumlahnya tentu lebih banyak.

Idealnya, plea bargain dilakukan oleh terdakwa yang benar-benar bersalah. 
Pendukung plea bargain meyakini konsep demikian. Mereka meragukan adanya 
terdakwa yang tidak bersalah namun mengakui bahwa dirinya telah melakukan 
tindak pidana. Namun, fakta yang diperoleh berdasarkan data yang disampaikan 
Garret tidak mengatakan demikian. 

Fakta lain juga terungkap dalam sebuah studi psikologi yang dilakukan oleh 
Lucian E. Dervan dan Vannesa A. Edkins. Mereka membuktikan bahwa 56.4% 
mahasiswa yang tidak bersalah akan mengaku bersalah ketika dituduh mencontek, 
dalam hal ini suatu kesalahan.44 Mahasiswa tersebut diberitahukan konsekuensi 
hukuman yang berat. Hukuman yang dimaksud ialah tidak mendapaktan 
kompensasi atas studi, pemberitahuan kepada pembimbing akademik, dan 
keharusan mengikuti kelas etik selama 3 jam/minggu di semester berikutnya.45 
Mahasiswa juga diberitahu peluang dirinya untuk diputus bersalah sangat tinggi 
sekitar 80-90% atau setara dengan peluang terdakwa diputus bersalah di sidang. 
Mereka menyimpulkan perilaku mahasiswa seperti ini karena dua hal, yaitu: (1) 
menghindar dari proses sidang etik dan segera menerima putusan; (2) memilih 

42 Brandon L. Garret, Convicting The Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong, (Cambridge: 
Harvard University Press, 2012), Hlm.150.

43 Data dari 250 perkara yang dikumpulkan Garret mengungkapkan terdapat 171 (68%) 
perkara pemerkosaan, 22 (9%) perkara pembunuhan, dan 52 (21%) perkara pemerkosaan dan 
pembunuhan, dalam Ibid., Hlm 278.

44 Lucian E. Dervan & Vanessa A. Edkins Ph.D., The Innocent Defendant’s Dilemma: An Innovative 
Empirical Study of Plea Bargaining’s, Innocence Problem, 103 J. Crim. L. & Criminology 1 (2013), 
dalam http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol103/iss1/1, Hlm. 36

45 Peneliti menganggap hukuman ini seperti hukuman penjara yang merampas kemerdekaan 
pelaku.
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hukuman yang tidak merampas kemerdekaannya di masa datang.46

Pengacara di Ameriksa Serikat ternyata tidak seluruhnya membela untuk 
kepentingan terbaik terdakwa. Dalam beberapa perkara, pengacara seringkali 
menyarankan terdakwa untuk mengambil plea bargain. Meski warga Amerika 
Serikat telah memiliki hak atas bantuan hukum paska putusan Gideon 
v.s.Wainwright, tidak berarti terdakwa mendapatkan bantuan hukum yang 
berkualitas.47 Dalam perkara seorang penderita keterbelakangan mental, 
Anthony Gray, pengacaranya hanya mendiskusikan kesepakatan plea bargain 
hanya kurang dari satu jam.48 Hasilnya, Gray mendapat hukuman yang sangat 
tidak menguntungkan dirinya: penjara seumur hidup.49

II. Plea Bargain di United Kingdom
II.1. Sejarah dan Negosiasi Informal di Inggris dan Wales

Di Inggris, hingga pertengahan abad ke-18, hampir setiap kasus diperiksa 
oleh juri di pengadilan tanpa aturan yang jelas mengenai proses pembuktian.50 
Terdakwa dituntut oleh korban penuntut51 dan baik korban maupun terdakwa 
biasanya tidak didampingi oleh penasihat hukum.52 Oleh karena itu, hakim 
berperan besar di pengadilan, sebanding dengan magistrates courts (pengadilan 
tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana di Inggris) hingga saat ini.53 
Hingga abad ke-19, sangat sedikit terdakwa yang mendapatkan pendampingan 
hukum.54 Sampai pada suatu masa di abad ke-18, hakim mulai khawatir akan 
ketidakadilan dan mempertanyakan keabsahan bukti yang diajukan penuntut.55 
Oleh karena itu, aturan mengenai bukti seperti corroboration rule (justifikasi 

46 Lucian E. Dervan & Vanessa A. Edkins Ph.D, Op. Cit., Hlm. 37-38.

47 Garret, Op. Cit., Hlm. 165.

48 Ibid. Hlm. 151.

49 Ibid,

50 Regina Rauxloh, Plea Bargain in National and International Law, hlm. 27

51 Satnam Choongh, ‘Police Investigative Powers’ in Mike McConville and Geoffrey Wilson 
(eds), The Handbook of the Criminal Justice Process (Oxford: Oxford University Press, 2002)

52 Michael Zander, ‘Plea Bargaining Goes Back a Hundred Years’ (1998) 148 New Law Journal 
323.

53 J.R Spencer, ‘The Case for a Code of Criminal Procedure’ (2000) Criminal Law Review 519, 526

54 Lee Bridges, ‘The Right to Represntation and Legal Aid’ in Mike McConville and Geoffrey 
Wilson

55 Regina Rauxloh, Op.cit., hlm. 28
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bukti) muncul dan terdakwa mulai bergantung pada pengacara profesional 
untuk memeriksa bukti yang ada.56 Perkembangan ini dianggap sebagai sebuah 
kemunduran karena memperlambat proses peradilan. Untuk menghindari 
runtuhnya sistem pidana, legislatif menciptakan suatu proses yang dinamakan 
summary trials57 (mirip dengan mekanisme pemeriksaan pendahuluan dalam 
Rancangan KUHAP di Indonesia). Selain itu, hakim mulai berpaling dari 
keraguan mereka akan pengakuan bersalah para terdakwa dan pada abad ke-19 
mulai mendorong hal tersebut dengan memberikan pemotongan hukuman.58

Banyak kritik yang muncul terhadap proses permohonan negosiasi (plea 
bargain) secara informal (plea bargain di Inggris saat itu belum diatur secara khusus 
di dalam suatu peraturan perundang-undangan) di tahun 1970-an dimana saat 
itu para peneliti menegaskan bahwa plea bargain telah berkembang menjadi suatu 
kebiasaan yang umum.59 Hal yang menarik dalam perkembangan plea bargain di 
Inggris dan Wales adalah hal tersebut terjadi tidak hanya tanpa persetujuan tetapi 
juga bertentangan dengan putusan Appeal Court (Pengadilan Banding).60 Pada 
tahun 1970, kasus Frank Richard Turner dijadikan momentum oleh Pengadilan 
Banding untuk membatasi perkembangan plea bargain.61 Lord Parker CJ pada 
waktu itu merumuskan bahwa harus ada kondisi tertentu untuk menggunakan 
plea bargain serta menganjurkan untuk tidak menggunakan plea bargain (Turner 
Rules mengatur bahwa penasihat hukum terdakwa dapat memberikan masukan 
kepada terdakwa untuk mengajukan plea bargain, tetapi pengajuan plea bargain 
tersebut harus berasal dari keinginan terdakwa sendiri).62

56 Ibid., hlm. 28 

57 Ibid., hlm. 28

58 Ibid., hlm. 28

59 Mike McConville dan John Baldwin. Negotiated Justice – Pressured to Plead Guilty (London: 
Martin Robertson, 1977); Sarah McCabe dan Robert Purves, By – Passing the Jury – A Study of 
Changes of Plea and Directed Acquittals in Higher Courts (Oxford: Basil Blackwell, 1972); Susane Dell, 
‘Inconsistent Pleaders’ in John Baldwin, Keith A. Bottomley, Criminal Justice – Selected Readings 
(London: Martin Robertson, 1978)

60 Regina Rauxloh, Op.cit., hlm. 29

61 Ibid., hlm. 29

62 Dalam kasus tersebut Turner didakwa dengan pencurian dan mengaku tidak bersalah. Dalam 
perjalanan proses penuntutan, pengacara Turner sangat menyarankan agar Turner mengaku 
bersalah. Pengacaranya mengatakan apabila Turner mengaku bersalah maka ia tidak akan 
mendapat pidana tahanan, sementara bila tetap mengaku tidak bersalah maka akan ada resiko ia 
akan masuk penjara.Turner awalnya menolak tawaran tersebut namun mengaku bersalah pada 
akhirnya, setelah pengacaranya membahas masalah tersebut secara pribadi dengan hakim dan 
terus menerus menyarankan kepada Turner untuk mengaku bersalah. Turner akhirnya didenda 
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Hanya pada kondisi tertentu saja penasihat hukum terdakwa dan hakim dapat 
bertemu untuk membahas mengenai persidangan dan hukuman.63 Hakim pun 
tidak diperbolehkan untuk memberitahukan hukuman yang akan diberikan, 
kecuali dalam hal plea bargain tidak mengubah hukuman.64 Meski Appeal Court 
telah menyatakan secara jelas keberatannya terhadap penggunaan plea bargain 
secara informal tetapi tetap tidak bisa menahan meningkatnya penggunaan plea 
bargain oleh masyarakat luas.65

Penyebab kegagalan Appeal Court untuk menegakkan keputusannya mengenai 
plea bargain bukan karena pengadilan tingkat bawah tidak menghormati 
keputusan pengadilan yang lebih tinggi.66 Permasalahannya berasal dari Appeal 
Court yang tidak mempertimbangkan beban kerja pengadilan tingkat bawah 
setiap harinya.67 Appeal Court tidak mempertimbangkan tekanan kerja dan 
hubungan antara pihak-pihak yang beracara di pengadilan tingkat bawah, 
terutama di daerah pedesaan yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat 
erat satu sama lain. Keputusan Pengadilan Banding yang membatasi penggunaan 
plea bargain tidak dapat mengimbangi desakan praktek dari pengadilan tingkat 
bawah.68

Ketidakmampuan Appeal Court menahan laju perkembangan plea bargain 
yang menyebar luas menyebabkan Appeal Court pada akhirnya mulai menerima 
pengurangan hukuman (plea bargain) melalui beberapa keputusan.69 Tentunya, 
Appeal Court sekarang mendorong hakim untuk memberikan pengurangan 
hukum bagi terdakwa yang mengaku bersalah (plead guilty).70 Pada akhirnya 
Appeal Court tidak hanya mengijinkan tetapi bahkan mendesak penggunaan 
pengurangan hukuman untuk terdakwa yang mengaku bersalah dan mendorong 

tetapi mengajukan banding terhadap pengakuan bersalahnya karena tidak dilakukan secara 
sukarela. Hal tersebut dilakukannya karena ada tekanan yang diberikan pengacaranya dan dia 
yakin pengacaranya telah menyampaikan pandangan hakim sebelum persidangan berjalan. 
(Plea Bargaining and Plea Negotiation in England, John Baldwin dan Michael McConville dalam 
Law & Society Review, Journal of the Law and Society Association Vol. 13, No.2, Special Issue on 
Plea Bargaining, p. 289)

63 Regina Rauxloh, Op.cit., hlm. 29

64 Ibid., hlm. 30

65 Ibid., hlm. 29

66 Ibid., hlm. 30

67 Ibid., hlm. 30

68 Ibid., hlm. 30

69 Ibid., hlm. 31

70 Ibid., hlm. 31
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plea bargain.71

Pada tahun 1992, dalam laporan Seabrook Report oleh General Council of the 
Bar yang rekomendasinya diusulkan ke Royal Commission on Criminal Justice 
(Komisi Kerajaan untuk Peradilan Pidana), merekomendasikan penghapusan 
Turner Rules dan legitimasi plea bargain.72 Komisi tersebut merekomendasikan 
bahwa sebaiknya plea bargain diatur dalam peraturan tertulis dan diberikan 
mekanisme pelaksanaan yang jelas.73 Pemerintah kemudian memutuskan untuk 
tidak mengikuti usul yang menurut mereka kontroversial ini tetapi Criminal 
Justice and Public Order Act 1994 (Undang-Undang Peradilan Pidana dan 
Ketertiban Umum 1994) menghendaki agar hakim-hakim, ketika menjatuhkan 
hukuman, menyatakan juga bahwa mereka telah mempertimbangkan tahapan 
dimana terdakwa menggunakan plea bargain.74 Peraturan diganti dengan Powers 
of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 dan kemudian diubah lagi dengan 
Criminal Justice Act 2003.75 Sejak diundangkannya peraturan ini, banyak kritik 
yang muncul karena peraturan ini tidak memberikan petunjuk secara jelas 
untuk penjatuhan hukuman atau tolak ukur pemberian pengurangan hukuman 
serta kapan pemberian pengurangan hukuman tersebut dapat diberikan.76 
Tampaknya pelembagaan plea bargain melalui perundang-undangan bertujuan 
untuk menarik proses plea bargain dari campur tangan profesi hukum (seperti 
barrister dan solicitor).77

II.2. Faktor Pendorong Perkembangan Plea Bargain Secara Informal

Ada beberapa faktor di luar hukum yang mendorong perkembangan plea bargain. 
Faktor-faktor tersebut antara lain:78

1. Justifikasi dari Plea Bargain

Awalnya diakui bahwa plea bargain memiliki beberapa keuntungan untuk 
para stakeholder. 

a. Penghargaan untuk penyesalan

71 Ibid., hlm. 32

72 Ibid., hlm. 33

73 Ibid., hlm. 33

74 Ibid., hlm. 33

75 Ibid., hlm. 33

76 Ibid., hlm. 34

77 Ibid., hlm. 35

78 Ibid., hlm. 35
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Sejak dulu, perdebatan bahwa plea bargain tidak bertentangan dengan prinsip 
proses adversarial atau teori penjatuhan hukuman,79 karena pengurangan 
hukuman hanya diberikan kepada terdakwa yang menunjukkan penyesalan 
dan hal tersebut merupakan langkah awal dalam proses re-sosialisasi dan 
rehabilitasi.80

Pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa kebanyakan terdakwa mengaku 
bersalah bukan karena mereka merasa menyesal tetapi lebih karena mereka 
dipaksa oleh pengacara mereka sendiri. Umumnya, orang yang tertuduh 
awalnya menolak untuk mengaku bersalah dan mengubah pendirian mereka 
setelah mendapat tekanan dari pengacara mereka.81 Survei Komisi Kerajaan 
(Royal Commission) menunjukkan bahwa janji pengurangan hukuman 
atau ancaman akan hukuman tahanan yang membuat terdakwa mengaku 
bersalah.82 Berdasarkan penelitian Royal Commission, 85% dari kasus-kasus 
dimana terdakwanya mengaku bersalah, dipengaruhi oleh harapan akan 
hukuman yang lebih ringan dan bukan karena penyesalan terdakwa.83

Kedua, plea bargain merupakan indikasi adanya penyesalan dari terdakwa 
jika hal tersebut dilakukan secara sukarela.84 Penelitian empiris menunjukkan 
bahwa para terdakwa sering bingung, terdelusi atau tidak paham bahwa 
ada elemen hukum penuntutan yang hilang.85 Selain itu, argumentasi 
akan penyesalan terdakwa tidak dapat menjelaskan bagaimana hakim bisa 
mengukur penyesalan tersebut. Oleh karena hal tersebut, justifikasi plea bargain 
sebagai dispensasi untuk penyesalan terdakwa adalah suatu argumentasi 
yang lemah.86

b. efisiensi biaya

Alasan utama yang mendukung mekanisme plea bargain saat ini adalah biaya 

79 R v Harper (Eric John), 1968

80 McConville, ‘Plea Bargaining: Ethics and Politics’ 1998, hal. 563 

81 McConville dan Baldwin, ‘Negotiated Justice – Pressured to Plead Guilty’, 1977

82 Mike McConville, ‘Pleading Guilty Whilst Maintaining Innocence’, 1993, hal. 143 New Law 
Journal 160, 161.

83 Michael Zander dan Paul Henderson, Crown Court Study, The Royal Commission of Crimi-
nal Justice, Research Study No. 19 (London: HMSO, 1993), hal. 146

84 McConville, ‘Plea Bargaining’, 2002, hal. 355

85 Meredith Blake and Andrew Ashworth, ‘Some Ethical Issue in Prosecuting and Defending 
Criminal Cases’, 1998, Criminal Law Review 16, hal. 20

86 Steve Uglow, et. all. Criminal Justice,  (London: Sweet & Maxwell, 2002), hal. 279
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yang murah dan cepat untuk menghadapi ‘meledaknya’ jumlah perkara 
tindak pidana.87 Thomson menyatakan bahwa sudah barang tentu plea bargain 
menghemat uang publik, menghindari kesulitan bagi para saksi dan juri, dan 
memberikan waktu lebih bagi pengadilan untuk memeriksa perkara lainnya.88 
Tidak hanya itu, petugas polisi yang menghabiskan banyak waktu menunggu 
di pengadilan untuk memberikan bukti-bukti bisa menggunakan waktunya 
lebih banyak untuk deteksi dan pencegahan.89

Bertolak belakang dengan argumentasi diatas, bukti-bukti empiris yang 
ada tidak menunjukkan bahwa plea bargain menghemat banyak waktu dan 
mengefisiensi biaya.90 Pada proses persidangan pada umumnya, hanya 2/3 
(dua pertiga) dari kasus tersebut saksi polisi ikut ambil bagian.91

c. keuntungan bagi terdakwa

Jelas bahwa hal yang paling menjanjikan bagi terdakwa dari mekanisme plea 
bargain adalah pengurangan hukuman yang drastis atau bahkan perubahan 
hukuman dari custodial (tahanan) menjadi non-custodial (bukan tahanan). Selain 
itu ada juga keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh pengacara terdakwa. 
Menghindari kekalahan di dalam proses persidangan berarti mengurangi 
resiko kehilangan reputasi, bagi pengacara terdakwa. Selain itu, hal ini juga 
memastikan kliennya tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti 
proses persidangan dari awal hingga selesai.92

Pada saat yang bersamaan, tanpa disadari, para terdakwa adalah orang yang 
juga paling dirugikan, karena kehilangan kemungkinan untuk pembebasan 
setelah proses persidangan. Lebih jauh lagi, tidak ada dasar yang pasti untuk 
menghitung pengurangan hukuman bagi terdakwa yang menggunakan plea 
bargain. Menurut penelitian empiris, masih belum diketahui secara jelas apakah 
sudah pasti ada pengurangan hukuman bagi terdakwa yang menggunakan 
mekanisme plea bargain.93

87 McConville, ‘Plea Bargaining’ (2002), hal. 353.

88 Thomson, ‘Discount of Sentencing Following a Guilty Plea’ 2004, hal. 2.

89 Spencer, Jackson’s Machinery of Justice, 1989 hal. 261.

90 McConville, ‘To Plea or Not to Plea’ 1993, hal 8; Zander dan Henderson, Crown Court Study 
(1993), hal 151

91 Zander dan Henderson, Crown Court Study (1993), hal. 152

92 Regina Rauxloh, op. Cit, hal. 39

93 Ibid.,
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III. Plea Bargain di Jerman
III.1. Sejarah Sinngkat Plea Bargain di Jerman

Konsep plea bargain terjadi dengan istilah deal (Absprache).94 Deal dilakukan 
secara rahasia dan di luar proses peradilan. Kemudian pada tahun 1979, John 
Langbein mengeluarkan tulisan land without plea bargain yang menyatakan sistem 
peradilan Jerman Barat tidak membutuhkan plea bargain.95  Pernyataan Langbein 
didasarkan pada proses Penal Order yang mengunakan hakim tunggal. Proses 
ini dijalankan dalam perkara-perkara yang pembuktian mudah dan ancaman 
hukuman rendah.96

Pada tahun 1982 seorang advokat dengan alias Detlef Deal menyatakan 
proses plea bargain telah dilakukan untuk perkara narkoba dan perkara besar.97  
Detlef Deal menyatakan semua orang mengetahui hal tersebut, melakukan hal 
tersebut namun tidak pernah membicarakan hal tersebut.98 Kemudian, pengadilan 
menjustifikasi tersebut melalui 3 landmark decision.99 Selanjutnya, keberadaan plea 
bargain diakui sebagai undang-undang dan termuat didalam Pasal 257c StPO 
(Code of Criminal Procedure) tahun 2009.100 

Perkembangan terakhir terhadap plea bargain yaitu adanya judicial review 
terhadap Pasal 257c StPO. Hakim memutus Pasal 257c StPO inkonstitusional. 
Kemudian, Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan plea bargain konstitusional 
bersyarat dengan catatan, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat 
penyimpangan maka pembentuk undang-undang wajib melakukan perubahan 
dengan menghilangkan plea bargain.101

94 Joachim Herrmann,”Bargaining Justice- A Bargain for German Criminal Justice?”, didalam 
American Plea Bargains, German Lay Judges, and the Crisis of Criminal Procedure, Markus Dirk Dub-
ber, Vol. 49, No. 3, Stanford Law Review, Februari 1997, hlm. 549-550.

95 John H. Langbein,”Land Without Plea Bargaining : How the Germans Do It”,  Vol. 78 No. 2, 
Michigan Law Review,  Desember 1979. 

96 Ibid, hlm. 213-216.

97 Detlef Deal (Pseudonym),”Der Strafprozessuale Vergleich”, didalam Formalisation of Plea Bar-
gaining in Germany- Will the New Legislation Be Able to Square the Circle?, Regina E. Rauxloh 1,Vol. 
34, No.2, Fordham International Law Journal, 2011,hlm. 316-320.

98 Ibid.

99 Regina E. Rauxloh 1,Vol. 34, No.2, Fordham International Law Journal, 2011,hlm. 300.

100 German,”StrafprozeBordnung (StPO) [Code of Criminal Procedure]”, I Bundesgesetzblatt 
1074, 1987. Telah di Amandemen beberapa kali namun tetap mempertahankan struktur seperti 
versi pertama pada tahun 1987.

101 Bundesverfassungsgericht, Legal Regulation of Plea Bargaining is Constitutional, Informal 
Agreements are Impermissible, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Presse-
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Plea bargain berkembang di Jerman karena ketidakmampuan peradilan 
Jerman dalam menangani perkara yang sangat banyak sehingga berakibat 
tunggakan perkara bagi jaksa dan hakim.102 Waktu menjadi alasan lain yang 
mendorong keberlakukan bargain di Jerman. Perkara-perkara yang menghabiskan 
waktu lama misalnya proses persidangan perkara Neo-Nazi bersidang selama 3 
tahun, atau proses perkara orang kurdis selama 354 hari.103 Alasan beriktunya 
adalah perkembangan hukum pidana seperti perluasan beberapa tindak pidana 
diluar criminal code membebani proses peradilan.104 Sistem atau hukum acara 
peradilan pidana juga semakin rumit sehingga membebani jaksa dan hakim 
dalam menangani perkara.105 Alasan lainnya yaitu hakim kesulitan menggali 
kebenaran materil akibat kompleksitas suatu perkara serta perubahan pandangan 
pemidanaan terhadap terpidana.106 

III.2. Perkembangan Proses Plea Bargain

Proses Plea Bargain pertama kali dikenal dengan deal. Deal dilakukan 
antara Jaksa dengan Penasehat Hukum serta Hakim untuk memberikan putusan 
yang lebih rendah atau mengganti pasal dakwaan yang lebih rendah.107 Deal 
dilakukan di luar persidangan secara rahasia. Proses ini membuat pembuktian 
agar lebih mudah dengan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, jaksa dan hakim 
tidak perlu menghadirkan seluruh proses pembuktian namun hanya cukup 
menghadirkan pembuktian seperlunya saja.108 

mitteilungen/EN/2013/bvg13-017.html, diakses pada 20 Januari 2014 Pukul 22.36.

102  Volker Krey, Oliver Windgätter,“The Untenable Situation of German Criminal Law- Against 
Quantitative Overloading, Qualitative Overcharging and the Overexpansion of Criminal Justice”, 
Rechtspolitisches Forum, Institut für Rechtspolitik, Universität Trier, October 2011, hlm. 5-8., 
Beban perkara yang dialami oleh Sistem Peradilan German adalah sebesar 40% di Lower District 
Courts. 

103 Markus Dirk Dubber,”American Plea Bargains, German Lay Judges, and the Crisis of Criminal 
Procedure”,Vol. 49, No. 3, Stanford Law Review, Februari 1997,hlm. 568-569.

104 Volker Krey, Oliver Windgätter,”Op.Cit”,hlm.33-34.

105 Ibid,hlm. 34-35.

106 Ibid, hlm. 5, 
Kompleksitas suatu perkara muncul dari sebuah perluasan pemidanaan dari hal-hal yang 

sifatnya administrasi dan melupakan asas ultima ratio dalam menentukan batasan pemidanaan 
dari suatu perkara.

Dalam proses informal bargain terdapat perubahan pandangan dengan melihat pidana untuk 
penyelesian problem social bukan melihat kepada pelaksanaan Penal Code semata.

107 Christoph Sefferling, Elisa Hoven, “Foreword : Plea Bargaining in Germany After Decision of 
the Federal Constituional Court”, Vol 15, No. 1, German Law Journal, 2014, hlm. 2-3.

108 Ibid.
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Awalnya, hal-hal yang dibahas dalam deal seperti bersaksi untuk melawan 
terdakwa-terdakwa lain, melepaskan hak untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap alat bukti, melepaskan hak untuk melakukan banding ataupun 
kompensasi lain yang dibicarakan dalam negosiasi tersebut.109 Tetapi, proses ini 
tidak dapat berhasil apabila saat pelaksanaan pemberian putusan hakim merasa 
bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan pembuktian persidangan.110 
Kemudian pada 1997, Mahkamah Agung Jerman memutuskan bahwa tindakan 
deal dapat dilakukan dengan memberikan persyaratan tambahan yaitu:111 

1. Hakim Boleh menurunkan ancaman maksimum dari hukuman terdakwa 
namun tetap mengingatkan terdakwa bahwa apabila pada tahap pembuktian 
ternyata dapat dikatakan lain maka penurunan ancaman maksimum dapat 
tidak dilakukan;

2. Terdakwa wajib mengikuti proses negosiasi yang dilakukan diluar 
atau didalam persidangan, terhadap proses tersebut pengadilan harus 
mempublikasikanya di muka pengadilan;

3. Korban kejahatan asusila dan complain secara bersama-sama tetap harus 
diikut sertakan didalam proses deal. Dalam perkara kejahatan asusila dan 
komplain secara bersama-sama harus tetap dikutsertakan korban dalam 
proses tersebut; 

4. Pengadilan tidak boleh melakukan negosiasi yang membuat terdakwa 
kehilangan hak-haknya untuk melakukan pemeriksaan alat bukti atau 
melakukan banding kepada putusan pengadilan.

Pada 2005, Mahkamah Agung Jerman memutus keberadaan deal atau plea 
bargain merupakan suatu keharusan dalam peradilan pidana.112 Mahkamah 
Agung Jerman melalui creative jurisprudance menyatakan deal atau bargaining 
hal yang sah karena (i) untuk memberikan jaminan dan pengamanan kepada 
jalannya proses peradilan pidana dan untuk menjawab kebutuhan atas 
perubahan didalam peradilan pidana;113dan (ii) ketidakmampuan legislatif dalam 
menjamin perubahan kondisi yang ada didalam masyarakat dengan hukum.114 
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung Jerman menyatakan kembali proses 

109 Regina E. Rauxloh 1,”Op.Cit.”,hlm. 304-305.

110 Ibid,hlm.313.

111 Stephan C. Thaman,”Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of 
Criminal Case”, Vol. 11, No. 3, Electronic Journal of Comparative Law, Desember 2007,hlm. 44-46.

112 German Federal Supreme Court, “ BGH GSSt 1/04 Maret 2005”, Didalam Jenia. I. Turner 
1,”Plea Bargaining Across Border”,(New York : Aspen Publisher, 2009), hlm. 83-95.

113 Ibid.

114 Ibid.
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deal tidak menghilangkan hak terdakwa untuk melakukan banding karena 
hak tersebut merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi tanpa 
pengetahuan terdakwa.115 Mahkamah Agung menyatakan proses deal tidak 
dapat menghilangkan kewajiban pembuktian, dasar-dasar pemidanaan, dan 
tidak boleh melakukan deal untuk mempengaruhi putusan dan bermain dengan 
keadilan.116 Hal tersebut diputusaskan untuk menjamin asas fair trail dan guilt 
principle.

Pengaturan bargaining di Jerman juga termuat dalam bentuk diversion bargain. 
Pasal 153a StPO menyatakan Jaksa dapat mengesampingkan perkara. Sebagai 
gantinya, terdakwa wajib memberikan uang kepada lembaga amal atau melakukan 
kegiatan amal.117  Perkara-pekara Vergehen yang memiliki ancaman rendah serta 
tidak memiliki kepentingan publik besar yang dapat masuk kedalam kualifikasi 
pasal 153a StPO.118 Ancaman maksimal perkara-perkara tersebut adalah 1 tahun 
dengan ancaman denda yang tidak terbatas.119 Pemilihan untuk melakukan 
diversion bargain tetap harus berjalan melalui pembuktian persidangan jika tidak 
adanya alat bukti yang kuat.120 Bentuk lain dari bargain adalah penal order yang 
diatur pasal 407 – 410 StPO.121 

Pada tahun 1994 ditemukan sebanyak 57,444 dari 102,777 (55.9%) perkara di 
daerah Lower Saxony diselesaikan melalui penal order.122 Pelaksanaan penal order 
dilakukan oleh hakim tunggal melalui proses persidangan cepat tanpa harus 
ada kehadiran terdakwa di persidangan.123 Dalam jangka waktu 14 hari setelah 
putusan diberikan, terdakwa wajib membayar denda dari putusan. Selain itu, 
jaksa dapat memberikan putusan singkat kepada terdakwa melalui proses 
penal order. Jika terdakwa menolak, maka jaksa memberitahukan kemungkinan 

115 Ibid. 

116 Ibid.

117 Jenia I. Turner 2,”Judicial Participation in Plea Negotiations: A Comparative View”, Vol. 54, 
No.1, The American Journal of Comparative Law, 2006,hlm.218.

118 John H. Langbein,”Op.Cit”,hlm. 223. Perkara-perkara Vergahan tidak hanya terkait dengan 
perkara-perkara kecil namun juga perkara-perkara pajak lingkungan hidup, dan perkara-perka-
ra white collar.

119 Jenia I. Turner 2Op.Cit”,hlm.218.

120 Regina E. Rauxloh 1,”Op.Cit.”,hlm. 305.

121 Markus Dirk Dubber,”Op.Cit”,hlm.559-560.

122 Ibid. hlm.561-563.

123 John H. Langbein,”Op.Cit”,hlm.214.
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pemberatan hukuman yang diterima terdakwa.124 Proses ini memaksa terdakwa 
untuk tidak masuk kedalam proses banding yang dapat memperpanjang proses 
persidangan.125  

Pengaturan bargain terdapat pada pasal 257c ayat (1) StPO. Pasal tersebut 
mengatur jenis perkara yang dapat melakukan proses plea bargain.126  Hakim 
berwenang untuk menentukan suatu perkara yang dapat atau tidak dapat 
melalui proses plea bargain. Didalam pasal 257c StPO, pelaksanaan plea bargain 
dapat dilakukan pada saat penyidikan-penuntutan dan persidangan. Jaksa dan 
Penasehat hukum memeriksa keterangan terdakwa dengan alat bukti yang ada.127 
Kemudian, jaksa bersama dengan penasehat hukum dapat bernegosiasi terhadap 
besaran hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atau bentuk-bentuk hukuman 
yang akan dijatuhkan pada putusan.128 Pada proses tersebut, hakim juga terlibat 
negosiasi dengan jaksa dan penasehat hukum. Tanpa adanya peran hakim maka 
negosiasi tidak akan pernah terjadi. Setelah negosiasi terjadi, proses dilanjutkan 
kepada pembuktian di persidangan dimana terdakwa mengakui tindak pidana. 
Kemudian, hakim akan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa 
tersebut.129 Setiap proses tindakan bargain yang dilakukan di luar maupun di 
dalam proses persidangan wajib diberitahukan di dalam proses persidangan.130

Pasal 257c ayat (3) StPO mengatur batas minimal pemberian sanksi pidana 
yang akan diberikan kepada terdakwa.131 Pemberian batas maksimal dan batas 
minimal bertujuan agar hakim dalam memberikan putusan dapat mengacu 
terhadap batasan-batasan tersebut. Namun, tidak boleh memotong pidana yang 

124  Richard S. Frase, Thomas Weigend,” German Criminal Justice as a Guidence to American Law 
Reform : Similar Problems, Better Solutions, Vol. 18, No. 2, Boston College International and Com-
parative Law Review, 1995, hlm. 345-346.

125 Ibid.

126 Meike Fromman,”Regulating Plea-Bargaining in Germany: Can the Italian Approach Serve as a 
Model to Guarantee the Independence of German Judges”,  Vol.5 No.1, Hanse Law Review, 2009, hlm. 
197- 202. Klasifikasi suitable cases masih menjadi pertanyaan apakah ada sebuah pembatasan ter-
hadap kualifikasi tersebut, hal tersebut membuat sebuah penyesatan kemudian harinya. 

127 Martin Kerscher,”Plea Bargaining in South Africa and Germany”, Thesis di Faculty of Law at 
Stellenbosch University, 2013, hlm. 56.

128 Ibid,hlm. 72. 

129  Regina E. Rauxloh 2,”Plea Bargaining in Germany-Doctoring the Symptoms Without Look-
ing at the Root Cause”, Vol. 78, No.5,  The Journal of Criminal Law, 2014, hlm. 394.

130 Regina E. Rauxloh 1,””Op.Cit.”,hlm.321.

131 Folker Bittmann, Dessau-Rolau,”Consensual Elements in German Criminal Procedural Law”, 
Vol. 15, No.1, German Law Journal, 2014, hlm. 27-28.
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terlalu besar.132 

Pasal 257 ayat (4) StPO memberikan kewenangan hakim untuk menilai 
dan menentukan keabsahan deal. Jika hakim menyatakan apabila pembuktian 
persidangan menghasilkan deal yang tidak sesuai dengan keadaaan yang 
sesungguhnya, maka hakim dapat menolak pembuktian tersebut dan mengunakan 
proses pembuktian persidangan untuk menentukan hasil putusan.133 Pasal 257 
ayat (5) StPO mengatur akibat yang terjadi bila melakukan bargain.134 Apabila 
bargain ditolak, maka proses pengakuan yang dilakukan di luar persidangan 
tidak dapat digunakan dan proses pembuktian harus dilakukan tanpa 
mengunakan keterangan pengakuan dari terdakwa sebelumnya.135 Prosedur 
bargain memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan banding dalam 
proses penal order ataupun tingkat yang lebih tinggi.136Pada pelaksanaannya saat 
ini terdapat sekitar 80% yang menggunakan plea bargain.137 

Schünemann menemukan 77% hakim, 72% jaksa, dan 51% pengacara 
berkeinginan untuk menyelesaikan perkara melalui proses plea bargain dalam 
perkara-perkara sulit.138 Apabila terdapat kesulitan alat bukti dalam proses 
persidangan 91% hakim, 90% jaksa dan 53% pengacara berkeinginan untuk 
menyelesaikan perkara melalui proses plea bargain.139 Kategori pelaku tindak 
pidana yang melakukan bargain terdakwa anak 76%, terdakwa orang tua 89%, 
terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya 91%, terdakwa dengan keadaan 
keuagan sulit 36%, serta terdakwa latar pendidikan rendah 29%.140

III.3. Dinamika Uji Materil Pelaksanaan Plea Bargain

Kebutuhan atas proses negosiasi yang informal pada proses peradilan Jerman 

132 Ibid,hlm. 29. Sanction scissors pemangkasan pemidanaan yang melebihi dari jumlah yang 
wajar yaitu 1/3 dari besaran tindak pidana. Mahkamah Agung German menyatakan dalam 
pengurangan besaran dakwaan hanya kepada Hakim dan tidak terbuka untuk jaksa melakukan 
mengurangi dakwaan dari awal. 

133 Meike Fromman,”Op.Cit”,hlm.203.

134 Martin Kerscher,”Op.Cit”,hlm.57.

135 Meike Fromman,”Op.Cit”,hlm.203.

136 Ibid, hlm. 204.

137 Helmut Satzger, “ Absprachen im Strafprozess”, didalam Plea Bargaining in National and 
International Law, Regina E. Rauxloh 3, (Oxon : Routledge, 2012), hlm. 72.

138 Stefan Braun,”Die Absrprache Im Deutschen Strafverfahren”, didalam Regina E. Rauxloh 
1,”Op.Cit.”,hlm. 306.

139 Ibid.

140 Ibid,hlm.307.
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sudah sangat sering dan lumrah dalam penyelesaian perkara.141 Dampak 
penghilangan proses ini tidak diperkirakan sebelumnya dan dapat merusak 
tatanan peradilan Jerman.142 Pengujian pasal 257c StPO di Mahkamah Konstitusi 
terhadap pasal 2 ayat (1) Hak Konstitusi berhubungan dengan pasal 20 ayat (3) 
Basic Law.143 Mahkamah Konstitusi Jerman memberikan batasan-batasan dan 
anjuran-anjuran dalam pelaksanaan dari bargain:144 

1. Pemidanaan terhadap seseorang didasarkan kepada kesalahan individu, 
negara memberikan jaminan terhadap proses peradilan fair, dan 
memberikan hak kepada terdakwa untuk menggunakan haknya dalam 
proses peradilan. Negara juga menjamin keberadaan dari hak terdakwa 
untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dan hak tanpa adanya paksaan 
dalam proses pidana;

2. Plea bargain yang dimanfaatkan selama ini belum diakui hukum nasional 
Jerman sebelum 2009; 

3. Proses plea bargain tidak membuat proses peradilan menjadi hilang. 
Pengadilan tetap harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan hak 
terdakwa. Pembuktian di pengadilan dilakukan untuk melihat apakah 
bargain telah dilakukan sesuai dengan kesalahan terdakwa;

4. Transparansi dan dokumentasi dari proses plea bargain menjadi kewajiban 
dalam proses peradilan pidana. Pada setiap tahap proses bargain harus 
dicatatkan dan dikemukan dalam proses persidangan. Transparansi ini 
untuk mengurangi tindakan plea bargain secara illegal dan melawan hukum 
oleh jaksa dan hakim;

5. Kesadaran dan pengetahuan terdakwa dalam seluruh pengambilan 
keputusan atas tindakan deal merupakan hal yang wajib dijamin oleh 
pengadilan;

6. Pelaksanaan bargain wajib diikuti dengan pengawasan yang baik oleh 
pengawas peradilan, dan juga penasehat hukum untuk mencegah terjadi 
tindakan-tindakan yang melanggar hak terdakwa.

III.4. Hambatan Pelaksanaan Plea Bargain di Jerman

Dr. Altenhain menemukan beberapa deviasi pelaksanaan 257c StPO pada 
implementasi tahun 2009 hingga 2012 di North Rhine, Westphalia. Sebanyak 38.3% 

141 Thomas Weigend, Jenia Iontcheva Turner,” The Constitutionality of Negotiated Criminal 
Judgment in Germany”, Vol. 15 No.1, German Law Journal, Februari 2014,hlm.48.hlm. 81-82

142 Ibid.

143 Regina E. Rauxloh 2,”Op.Cit”,hlm.398.

144 Bundesverfassungsgericht,”Op.Cit”, diakses pada 25 Januari Pukul 01.43.
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hakim tidak melakukan proses pembuktian terhadap pengakuan terdakwa.145 
Pada penentuan putusan, 58.9% hakim memanfaatkan proses bargain di luar 
persidangan atau tidak sesuai dengan standar hukum. Hal tersebut juga dilakukan 
41,8% jaksa dan 74.7% penasehat hukum.146 Terkait keringanan putusan, terdapat 
16,4% hakim, 30,9 % jaksa, dan 30.3% penasehat hukum yang merasa terdakwa 
mendapat hukuman yang terlalu tinggi. Selain itu, sekitar 27.4% hakim mencoba 
membuat terdakwa tidak mengunakan haknya untuk banding.147

Proses plea bargain dinilai mencederai proses peradilan inquisatorial 
karena meniadakan proses persidangan yang memeriksa kebenaran materil 
suatu persidangan.148 Terdapat ketidaksesuaian nilai-nilai yang ada dalam proses 
peradilan inquisatorial yang dilanggar seperti asas praduga tidak bersalah, fair 
trail, dan persidangan yang terbuka untuk umum.149 Kesulitan pelaksanaan 
plea bargain pada proses persidangan karena adanya perbedaan pandangan 
terhadap pembuktian persidangan. Di Jerman, pembuktian atau pemeriksaan di 
persidangan suatu kewajiban. Sedangkan di Amerika dan Inggris, plea bargain 
tidak mewajibkan pemeriksaan di persidangan.150 Penggunaan keterangan 
terdakwa dapat membuat pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam 
persidangan karena perubahan persepsi hakim dalam terhadap terdakwa.151

Proses plea bargain di Jerman tidak ada keikutsertaan dari korban. Hal 
ini dinilai mencedarai rasa keadilan bagi para korban dan melanggar hukum. 
Terhadap perkara administrasi hal ini tidak menjadi permasalahan, namun 
terhadap perkara kejahatan asusila korban merupakan subyek yang penting 
dalam perkara tersebut.152 

 Hingga 2009, plea bargain merupakan proses yang illegal dan dilakukan 
tidak di dalam proses persidangan. Saat ini, masih banyak kecurigaan akan plea 
bargain di Jerman karena dinilai sebagai proses yang tidak terbuka dan di bawah 

145 Alexander Schemmel, Christian Corell, Natalie Richter,”Plea Bargaining in Criminal 
Proceedings : Changes to Criminal Defense Counsel Practice as a Result of the German Constitutional 
Court Verdict of 19 March 2013?”,Vol. 15 No.1, German Law Journal, Februari 2014,hlm.48.

146 Regina E. Rauxloh 2,”Op.Cit”,,hlm.401.

147 Alexander Schemmel, Christian Corell, Natalie Richter,”Op.Cit”,hlm.49.

148 Thomas Weigend, Jenia Iontcheva Turner,”Op.Cit”,hlm.84-85.

149 Regina E. Rauxloh 3,” Plea Bargaining in National and International Law”,(Oxon : Routledge, 
2012), hlm. 94-97.

150 Martin Kerscher,”Op.Cit”,hlm. 25.

151 Meike Fromman,”Op.Cit”,hlm.209.

152 Regina E. Rauxloh 3,”Op.Cit”, hlm. 92-93.
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meja.153 Tindakan-tindakan deal dapat terjadi antara Penasehat Hukum dan Jaksa 
seperti dalam paket diversion bargain sebagaimana diatur pasal 153a-154 StPO.154 
Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa tindakan yang dialami oleh 
terdakwa sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusional, namun kebutuhan 
dari pengadilan terhadap adanya proses penyelseaian terhadap perkara melalui 
plea bargain masih harus dipertahankan.155 Bila dalam pelaksanan plea bargain 
masih melanggar hak warga negara yang dijamin konstitusi, maka tindakan 
pelaksanaan plea bargain harus dihilangkan karena inkonstitutional.

 Pelaksanan plea bargain di Jerman menjawab kebutuhan praktik peradilan 
Jerman yang semakin rumit. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berawal dari 
proses informal yang terjadi di luar persidangan, dan kemudian dikembangkan 
menjadi proses yang diakui secara hukum oleh pengadilan. Peradilan Jerman 
telah menerima dan memodifikasi plea bargain sesuai dengan kebutuhan yang 
ada bagi peradilan german. Peradilan Jerman tidak membentuk sistem yang 
baru, namun memperbaiki sistem deal yang telah lama berlaku. 

IV. Plea bargain di Rusia
IV.1.	Sejarah	dan	Definisi	Plea	bargain	di	Rusia

Tradisi adversarial semakin menguat pada hukum acara pidana Rusia 
dengan diberlakukannya criminal procedure code (CPC) tahun 2001. Tekanan 
oleh European Union (EU) dan the Council of Europe menjadi beberapa faktor 
lahirnya CPC tahun 2001.156 The council menekan agar negera-negara Uni Eropa 
untuk mengharmonisasikan serta menerapkan peraturan hukum acar pidana 
domestiknya dengan keputusan European Court of Human Rights (ECHR).157 Atas 
tekanan tersebut, negara-negara Eropa Timur, salah satunya Rusia, mewacanakan 
untuk merubah sistem hukum acara pidana. Rusia dengan bantuan OPDAT, 
melakukan perubahan terhadap hukum acaranya beserta mencangkokkan 

153 Thomas Weigend, Jenia Iontcheva Turner,”Op.Cit”, hlm. 100.

154 Alexander Schemmel, Christian Corell, Natalie Richter,”Op.Cit”,hlm.56-57. Tindakan-
tindakan ini dapat menjadi sebuah tempat transaksi dan membuat komersialisasi peradilan 
pidana.

155 Bundesverfassungsgericht,”Op.Cit”, diakses pada 25 Januari Pukul 01.43.

156 Jenia I.Turner,Plea Bargaining Across Borders.,Woltes Kluwer (Aspen Publishers). 2009..hlm.138

157 Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental and Freedoms 
art 6, Nov 4 1950, Europ. T.S. NO. 5 ,213 U.N.T.S.221. Sebagaimana dikutip dari http://www.coe.
int/T/e/Com/about_coe
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beberapa elemen-elemen adversarial ke dalam criminal procedure code (CPC).158

Beberapa elemen unsur adversarial yang dicangkokkan ke dalam sistem 
hukum Rusia, yakni; (i) diperkenalkannya juri dalam suatu persidangan, (ii) 
dicabutnya kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penahanan, (iii) 
dimasukkanya konsep special trial) ke dalam hukum acara pidana.159 Reformasi 
ini bertujuan untuk meliberalisasi hukum acara pidana dengan menghilangkan 
tradisi-tradisi era Soviet yang dianggap telah usang.160 

Reformasi hukum acara pidana ini sangat bermanfaat terutama untuk 
mewujudkan peradilan yang efektif. Namun, penerapan hukum acara pidana 
yang bersifat adversarial menimbulkan banyaknya penumpukan perkara 
dan beban biaya yang besar.161 Beban biaya yang besar tersebut diakibatkan 
oleh adanya peran jury trials dalam suatu sistem peradilan pidana. Oleh 
karenanya, untuk meringankan beban pengadilan, maka pembuat CPC Rusia 
memperkenalkan plea bargain sebagai salah satu solusinya.162

Gambar 1: Diagram jumlah perkara di Rusia dari tahun 1992-2013 (dalam ribuan)163

Pembahasan plea bargain berlangsung sengit pada saat perancangan CPC 2001. 

158 Ibid.,hlm. 139.

159 Osakwe,C, Due process of Law Under Contemporary Soviet Criminal Procedyre, Tulane Law Re-
view, 50, hlm.266-317.

160 Stanislaw Pomorski, Modern Russian Criminal Procedure: The Adversarial Principle and Guilty 
Plea, 17 Crim L.F.129, Hlm.129 . (2006)

161 Jason Bush, What’s Behind Russia’s Crime Wave?, Bus .Week , Oct.19. (2006)

162 Robert Strang, Plea Bargaining, Cooperation Agreemants, And Immunity Orders, 155th interna-
tional Training Course Visiting Experts Papers, hlm.31. 

163 sumber : www.cdep.ru (Review Court for federal courts of general jurisdiction and justice 
), diakses 10 Mei 2015.
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Pada saat pembahasan, Prof. Dr. Iur. Stephen C. Thaman164 dan Robert Strang165 
dari perwakilan OPDAT ingin memasukan plea bargain Amerika Serikat pada 
CPC Rusia. Akan tetapi, hal tersebut ditentang oleh anggota legislator Rusia, 
yang mengatakan bahwa:

“The American Model was perceived as not well suited to Russia’s inquisitorial 
tradition and particularly to the principle of mandatory prosecution....”166

Oleh karenanya, legislator Rusia memilih untuk menggunakan model plea 
bargain yang telah ditransfusikan dengan model inquisitorial. Dengan demikian, 
para legislator memilih untuk menggunakan model patteggiamento yang telah 
diterapkan di Italia sejak tahun 1988.167 Model ini serupa dengan abbreviate 
ordinary proccedings168 yang diterapkan oleh negara-negara kontinental sebagai 
bentuk pengembangan konsep plea bargain. Oleh karenanya, model patteggiamento 
yang diterapkan oleh Italia dan Rusia tidak dapat disamakan dengan plea bargain 
maupun abbreviate ordinary proccedings murni.169 Melainkan, dipandang sebagai 
abbreviate ordinary proccedings dengan modifikasi elemen adversarial yang kuat, 
sehingga memunculkan bentuk patteggiamento.170

Perbedaan antara abbreviate ordinary proccedings dengan patteggiamento terletak 
adanya keharusan untuk mendapatkan persetujuan Jaksa penuntut umum 
dan korban dalam mendakwa (acceding the charges).171 Ketentuan yang khas ini 
menunjukkan suatu eksistensi dari model patteggiamento dulu pena. Persetujuan 
dari korban dalam special trial tidak akan pernah ditemukan dalam konsepsi 

164 Merupakan profesor di Sount louis University, sekaligus merupakan berperan dalam Ran-
cangan KUHAP

165 Resident Legal Advisor in Office of Overseas Prosecutortial Development, Assitance and 
Training (OPDAT) , United States Department of Justice

166 William Burnham & Jeffry Kahn , Russia Criminal Procedure Code Five Years Out , 33, Rev.Cent 
&E Eur.L, 33, hlm. 42-45 (2008). Sebagaimana dikuti dari  Jenia I Turner., Op.cit. hlm.140.

167 Model patteggiamento merupakan model penyederhanaan dari abbreviate ordinary crimenal pro-
ceeding. Amodio, E :Das Modell des anklageprozesses im neuen italienschen 102 (1990) .hlm 171. 
Sebagaimana dikutip dari Hans Jorg Albercht, Researh Paper 19 settlement out of court. hlm. 38. 
(2012) 

168 An abbreviated trial is a shortened procedure whereby the defendant agrees to plead guilty, the judge 
reviews the evidence, including the defendant guilty plea and gives the defendant a staturtorily determined 
reduced sentence upona finding of guilt. Sebagaiman dikutip dari introducing Plea Bargaining into Post 
Cobfilct Legal Syste , International network to Promote the Rule of Law. Hlm. 6 . (2014)

169 Olga B. Semukhina, Op.cit., hlm.8.

170 Ibid.,

171 Hans Jorg Albercht., Op.cit hlm. 39.
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abbreviate ordinary proccedings di negara kontinental maupun plea bargain di 
negara Anglo-saxon

Selain itu, akademisi Rusia juga lebih memilih meggunakan “special trial” 
dibandingkan menggunakan terminologi “Guilty plea procedure”.172 Hal ini 
dikarenakan hukum acara pidana Rusia tidak mengakui adanya negosiasi antara 
Jaksa penuntut umum dengan Terdakwa. Oleh karenanya, terdakwa hanya 
mengakui atau tidak mengakui dakwaan dari penuntut umum. Hukum acara 
pidana Rusia tidak memungkinkan adanya negosiasi terkait delik pasal yang 
didakwakan serta besaran ancaman pidananya.173 Bahkan Mahkamah Agung 
Rusia telah menyempitkan penggunaan “special trial”: ketika seorang Terdakwa 
mengakui dakwaan kumulatif yang dijatuhkan penuntut umum, maka terdakwa 
dipandang mengakui segala dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa tidak 
memiliki ruang untuk memilih dakwaan mana yang diakui dan dakwan mana 
yang ditolak.174 

 Special trial Rusia berbeda dengan plea bargain di Amerika Serikat. Perbedaan 
terdapat pada pembatasan perkara yang dapat diajukan melalui special trial. 
Special Trial hanya untuk perkara dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun 
sesuai dengan Pasal 314 CPC Rusia 2001 (dirubah CPC 2003 menjadi 10 tahun). 
Berdasarkan pasal 15 Criminal Code Rusia, tindak pidana dibagi atas empat 
kategori,175 yakni: 

a. Minor intentional and negligent crimes - yang diancam pidana kurang dari 
dua tahun

b. Intentional misdemeanors - yang diancam pidana sampai dengan 5 tahun 
dan negligent misemeanors - yang diancam pidana sampai dengan 2 tahun

c. Felonies -  yang diancam pidana sampai dengan 10 tahun
d. Felonies - yang diancam lebih dari 10 tahun

 Dengan demikian, special trial Rusia dapat diterapkan atas semua minor, 
misdemeanors tindak pidana, semua negligent serta beberapa felonies. Sedangkan 
penggunaan special trial tidak diperkenankan terhadap juvenile offenders (pelaku 
belum dewasa).176

172 Ibid. hlm. 142. Dalam Italia prosedur ini disebut sebagai “application of Punishment upon the 
request of parties”

173 Ibid.

174 Pomorski, Op.cit. Hlm. 137

175 Olga B. Semukhina., Op.cit., hlm. 7. Lihat pula Criminal Code Rusia Pasal 15

176 Ibid.
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 CPC Rusia juga mengatur besaran ancaman pidana maksimal yang dapat 
dijatuhkan apabila terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan. Besaran 
ancaman pidana yang didakwakan harus dikurangi sepertiga dari ancaman 
pidana seharusnya. Oleh karenanya, penuntut umum, hanya dapat menuntut 
maksimal 2/3 dari ancaman pidana yang seharusnya. Dalam beberapa delik 
tertentu, Hakim diperkenankan mengubah bentuk pemidanaannya dari penjara 
menjadi denda. Akan tetapi, hal tersebut butuh kesepakatan dari Jaksa penuntut 
umum maupun korban (pengacara korban) untuk menilai ketepatan pengalihan 
bentuk pemidanaan.177

Peran hakim yang begitu kuat dalam inquisitorial masih memberikan pengaruh 
dalam model special trial Rusia. Pasal 314 ayat (3) CPC Rusia mengatur hakim 
dapat membatalkan suatu permohonan jalur khusus serta memerintahkan 
pemeriksaan melalui pemeriksaan pada umumnya. Hakim diwajibkan untuk 
memeriksa apakah pengkuan Terdakwa tersebut didasari atas:

1) Terdakwa mengetahui konsekuensi yang timbul dari pengakuan yang 
telah dibuatnya;

2) Pengakuan harus dibuat secara sukarela (tanpa paksaan) dan telah 
dilakukan diskusi dengan advokat korban.

 Apabila, poin pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka Hakim berhak 
untuk memutuskan agar terdakwa diadili pada peradilan umum. Selain itu, hakim 
juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara sebatas summary trial 
dengan mendasarkan alat bukti yang diperoleh dari hasil investigasi penyidikan. 
Oleh karenanya, kedudukan hakim dalam hal ini, layaknya investigating judge 
dalam sistem kontinental. Apabila jaksa tidak mempunyai bukti yang kuat untuk 
mendakwa terdakwa, maka Hakim dapat langsung memutus terdakwa bebas 
dan tidak berhak untuk diadili pada special trial. Beberapa ketentuan khusus di 
atas menjelaskan keunikan modifikasi plea bargain di Rusia. Selanjutnya, akan 
dibahas tahapan/prosedur pelaksaan special trial, sehingga akan didapatkan 
gambaran yang menyeluruh mengenai modifikasi plea bargain di Rusia.

177 Ibid.
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IV.2. Prosedur Special Trial di Rusia 

 
Gambar 2: Tahapan special trial di Rusia

Tahapan special trial di Rusia diatur dalam Pasal 314-317 CPC Rusia. 
Tahapannya berawal dari pengakuan terdakwa atas dakwaan jaksa penutut 
umum di preliminary hearing/summary hearing, atau setidaknya setelah 
investigasi penyidikan telah dianggap selesai. Dalam tahapan ini hakim, harus 
membuktikkan bahwa pengakuan yang diberikan secara sukarela serta diketahui 
konsekuensinya oleh Terdakwa. 

Selanjutnya, apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, hakim juga wajib 
untuk memeriksa apakah perkara ini didukung oleh alat bukti yang cukup. 
Akan tetapi, hakim tidak diperlu memanggil saksi secara langsung, melainkan 
cukup dengan melakukan pemeriksaan ulang dari hasil investigasi. Apabila 
dipandang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka jaksa 
memberikan tuntutan dengan mengurangi maksimal 1/3 dari ancaman pidana 
yang seharusnya. Pada akhirnya, hakim pula yang menentukan pidananya. 
Syarat hakim dalam menentukan pidana adalah tidak melebihi 2/3 dari ancaman 
pidana yang seharusnya. 

Pengakuan terdakwa dalam summary trial/ preliminary hearing tidak dapat 
dicabut serta tidak tersedia mekanisme banding. Namun, apabila korban 
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melakukan veto maka special trial tidak terlaksananya. Terdakwa diberikan hak 
untuk mengajukan banding ke pengadilan berikutnya. 

 Akademisi Rusia tidak sepakat penggunaan special trial meski adanya 
kebutuhan efisiensi akibat penumpukan perkara. Menurut beberapa akademisi, 
kewenangan yang sangat besar diberikan kepada hakim dan jaksa dapat 
membuat seorang terdakwa yang tidak bersalah dapat mengaku bersalah atas 
tindak pidana yang tidak dilakukan. Selain itu, ketidakadanya upaya banding 
menimbulkan tidak adanya check and balances dalam suatu perkara. Oleh 
karenanya, tercipta kewenangan absolut yang berbahaya bagi suatu sistem 
penegakan hukum. Pernyataan lainnya dikemukakan oleh Professor I. Petrukhin 
dalam tulisannya yang berjudul “Agreements Regarding Confession of Guilt Are 
Alien to Russian Mentality’’, yang mengatakan secara lengkap, sebagai berikut:

In the Russian criminal justice an agreement (in Russian sdelka) – is an 
immoral, reprehensible, dishonest phenomenon; it is a bargain demeaning 
the government suggesting its helplessness, its inability to solve crimes ... 
Negotiations will demean the investigator, the prosecutor and the judge since 
they will have to bargain with the criminal...’’

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap special trial juga menjadi 
suatu permasalahan. Masyarakat memandang pemberian pengakuan terdakwa 
dalam special trial memberikan ruang untuk terjadinya korupsi. Hal ini menjadi 
gambaran bahwa adanya stigma-stigma negatif terkait jalur khusus, tidak dapat 
dilepaskan dari latar belakang isu korupsi di Rusia sendiri. Hal inilah yang 
menjadi suatu hambatan besar dalam pelaksanaan jalur khusus di Rusia. 

Gambar 3: Statistik Ketidakpercayaan Masyarakat Rusia terhadap Special Trial
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Permasalahan lainnya, ialah posisi korban yang seringkali tidak dipandang 
penting dalam penentuan suatu special trial. Kendati posisi korban sudah diatur 
sedemikian rupa dalam CPC Rusia, namun pelaksanaan di lapangan jauh berbeda 
dengan yang seharusnnya. Korban dalam pelaksanaan sering tidak dimintakan 
persetujuan. Dalam beberapa kasus, korban bahkan tidak mengetahui jika 
terdakwa telah mengajukan permohonan jalur khusus. Penyesuaian pemahaman 
secara menyeluruh terhadap special trial menjadi suatu hambatan tersendiri di 
negara civil law. Oleh karenya, negara tersebut memerlukan penyesuaian atau 
modifikasi antara plea bargain dengan sistem hukum yang dianut oleh negara 
tersebut. Konsep ini bahkan perlu disesuaikan pula dengan hukum agama 
maupun adat yang ada di negara tersebut, sehingga plea bargain dapat berjalan 
dengan efektif.

C. Penutup

Seluruh negara yang dibahas seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, 
dan Rusia menggunakan konsep plea bargain karena terdesak oleh tumpukan 
perkara. Plea bargain dinilai beberapa negara tersebut sebagai opsi yang tepat 
untuk mengatasi tumpukan perkara. Hal ini dikarenakan tahapan persidangan 
menjadi lebih singkat dan sederhana ketika terdakwa mengakui kesalahannya. 
Dalam plea bargain, hakim seringkali mengurangi atau bahkan meniadakan 
tahapan pembuktian sehingga penanganan perkara bisa lebih singkat, cepat, dan 
efisien.

Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman menerapkan plea bargain secara praktik 
sebelum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangannya. Penerapan 
tanpa adanya peraturan ini menunjukan keterdesakan dan kebutuhan terhadap 
proses peradilan yang sederhana dan cepat. Praktik tersebut kemudian 
diputuskan oleh pengadilan sebagai hal dapat berlaku karena aparat penegak 
hukum membutuhkannya untuk mengatasi tumpukan perkara. Akan tetapi, 
pengadilan memberikan batasan atau persyaratan agar pelaksanaan plea bargain 
tidak melanggar hak konstitusional. Sebaliknya, Rusia mulai menerapkannya 
paska diatur dalam CPC 2001. 

Konsep plea bargain kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk dan 
tahapan yang berbeda. Konsep ini pada intinya penyederhanaan peradilan 
pidana bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Terdakwa tersebut sebagai 
imbalannya mendapat hukuman yang lebih ringan. Istilah plea bargain lebih tepat 
digunakan untuk negara Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman karena memang 
terjadi negosiasi antara jaksa dengan terdakwa (atau pengacaranya). Terdapat 
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variasi negosiasi seperti negosiasi dakwaan hingga tuntutan pidana. Di Jerman, 
negosiasi penghentian pentututan dapat dilakukan dengan membayar sejumlah 
uang kepada lembaga amal. Namun, istilah plea bargain kurang tepat digunakan 
bagi Rusia yang menutup kewenangan jaksa untuk bernegosiasi.

Pelaksanaan konsep plea bargain di satu sisi berhasil, namun di sisi lain 
terjadi kegagalan. Kegagalan yang terjadi terutama dalam menjamin hak-hak 
konstitusional warga. Di Amerika, terdapat 16 dari 250 orang yang memberikan 
pengakuan yang salah (false confession) terhadap tindak pidana yang tidak 
dilakukan. Mereka terpaksa menjalani beberapa tahun hidupnya di balik jeruji 
sebelum tes DNA membuktikan mereka tidak bersalah. Di Inggris, pelaksanaan 
plea bargain belum didukung oleh pengaturan penjatuhan hukuman yang 
jelas sehingga berpotensi terjadi disparitas pemberian pengurangan pidana/
pemindanaan. Di Jerman, plea bargain dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan 
karena memangkas seluruhnya proses pembuktian. Hal ini menghilangkan 
hak konstitusional warga untuk mendapatkan peradilan yang terbuka dan 
adil. Di Rusia, pengurangan pidana tidak dilakukan dengan melibatkan korban 
sebagaimana diatur dalam CPC. 

 Konsep, bentuk, tahapan, serta kegagalan dan kesuksesan dalam penerapan 
plea bargian di beberapa negara dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan. 
Mereka dapat menggunakannya ketika membahas, merumuskan (ulang), dan 
mengesahkan atau tidak mengesahkan jalur khusus di Rancangan KUHAP. Jika 
pemangku kebijakan ingin mengesahkannya, maka sistem yang dapat melindungi 
hak warga perlu disusun. Sedangkan jika tidak ingin mengesahkan, pemangku 
kebijakan perlu merumuskan sistem yang dapat mengurangi tumpukan perkara 
dan mempercepat proses pencarian keadilan. 
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