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Abstraksi

Begitu penyidik mulai menyidik seseorang, maka pada saat itu juga harus
memberitahukannya pada penuntut umum.Dalam hal ini pemberitahuan dimulainya
penyidikan tidak disertai penyerahan hasil penyidikannya dalam bentuk Berita Acara
Penyelidikan, maka penuntut umum dapat menegur penyidik dan
mempertanyakannya.Begitu penyidik menyerahkan hasil penyidikannya dalam bentuk
Berita Acara kepada penuntut umum wajib menelitinya serta menentukan lengkap
tidaknya hasil penyidikan tersebut.Dalam masa pra penuntutan yaitu masa antara
penyerahan hasil penyelidikan dengan masa panelitian  tetap terdapat hubungan antara
Penyidik dan Penuntut Umum, serta melaksanakan tugas dan kewenangan masing-
masing aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam  Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata bahwa Penyidik tidak
mungkin dapat melaksanakan tugasnya sendiri tanpa ada kerjasama dengan Penuntut
Umum.

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan maupun pelanggaran selalu terjadi dan dalam hal ini harus segera

ditanggulangi, mengingat tingkat kejahatan yang semakin tinggi, maka Indonesia sebagai

negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Adapun hak-hak

yang dilindungi tersebut bukan hanya korban tindak pidana saja melainkan hak-hak pelaku

tindak pidanapun harus dilindungi. Untuk menanggulangi tindak pidana pidana tersebut,

maka dibutuhkan penegak hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian,

kejaksaan, pengadilan serta aparat hukum lainnya.

Telah diketahui bersama bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) sebagai pengganti H.I.R yang merupakan peninggalan hukum Kolonial Belanda,

selain merupakan pembaharuan dibidang hukum acara pidana sekaligus memberikan

perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP} yang disebut

penegak hukum ialah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.Dalam hukum acara pidana yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP}secara tegas dikatakan

bahwa polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.Hal ini benar-benar berbeda

dengan sistem yang tercantum dalam H.I.R dimana jaksa sebagai penuntut umum juga dapat

bertindak sebagai penyidik dan melaksanakan penyidikan lanjutan.

Sangkaan terjadinya suatu tindak pidana tertentu, misalnya pencurian,maka

berdasarkan laporan penyidik yaitu ”pejabat polisi negara Republik  Indonesia yang diberi



wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, maka penyidik yaitu

”pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.Serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari s

erta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal dilakukanya penyidikan oleh penyidik ini, maka tibalah hubungan antara

penyidik dan penuntut umum.Hubungan penyidik dengan penuntut umum terutama

menyangkut beberapa hal seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana {KUHAP} pasal 109 sebagai berikut :

(1). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyikan suatu peristuwa yang

merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

umum.

(2). Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu

lepada penuntut umum.

(3). Dalam hal penghentian tersebut pada ayat {2} dilakukan oleh penyidik

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat {1} huruf b, pemberihuan

mengenai hal itu segera disampaikan lepada penyidik dan penuntut umum.1)

Berdasarkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP}

tersebut diatas,jelas bahwa begitu penyidik melakukan penyidikan.Penyidik harus

memberitahukannya lepada penuntut umum.Demikian pula apabila penyidikan akan

dihentikan karena kurangnya bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,maka penyidik memberitahukan lepada

penuntut umum.Selanjutnya pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengatur tentang :

(1). Perintah penahanan diberikan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.

(2). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang Belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut

umum yang berwenang paling lama 40 hari.2)



Selanjutnya pasal 14 huruf b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengatur tentang : “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

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

rangka penyempurnaan pendidikan.

Memperhatikan isi pasal tersebut di atas, nampak jelas terjadinya hubungan antara

penyidik dan penuntut umum dalam masa pra penuntutan. Dalam hal melakukan

prapenututan ini, penuntut umum memberikan petunjuk kepada para penyidik dalam hal

melengkapi atau menyempurnakan penyidikan.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan alasan pemilihan judul di atas, maka permasalahannya sekarang

adalah : Bagaimana hubungan penyidik dan penuntut umum dalam menunjang terwujudnya

peradilan yang sederhana, cepat dan murah, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi antara penyidik dan

penuntut umum dalam penyidikan perkara pidana serta Upaya-upaya dalam mengatasi

hambatan-hambatan yang terjadi antara penyidik dan penuntut umum dalam penyidikan

perkara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Perlu disadari bahwa setiap aktivitas yang didasari oleh manusia pasti mempunyai

tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Penulis ingin lebih jauh mengerti hubungan yang terjadi antara penyidik dan

penuntut umum khususnya dalam proses perkara pidana.

2. Merupakan sarana berlatih bagi penulis untuk melakukan  penganalisaan masalah

dalam bidang hukum sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

3. Dengan penulisan ini, penulis dapat memberikan gambaran kepada masyarakat

tentang hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses pemeriksaan

perkara pidana.

D. Metode Penelitian

Tercapainya penelitian ini, dengan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data atau bahan-bahan yang dipakai sebagai materi

dalam penelitian ini, penulis peroleh dari :



a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu bahan-bahan, penulis peroleh dari

buku-buku ilmiah karangan para sarjana ataupun ahli hukum yang berhubungan

dengan masalah yang penulis bahas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dalam rangka usaha mendapatkan data

atau bahan-bahan selengkapnya, penulis menghubungi langsung instansi-instansi

yang ada kaitannya dengan masalah. Dalam penelitian lapangan ini, teknik

pengumpulan data yang dipakai adalah : wawancara dan mempelajari dokumentasi

yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Tahap Penulisan

Setelah penulis mendapatkan data atau bahan-bahan selengkapnya, maka mulailah

penulis penelitian ini sebagai tercantum dalam bab-bab berikutnya sampai selesai

3. Analisa Data

Dalam analisa data penulis menggunakan metode deskriptif analistis yaitu data yang

dikumpul dan diolah selanjutnya dianalisis dengan cara menafsir serta memperhatikan

kecenderungan-kecenderungan yang ada gunanya untuk diambil dalam suatu

kesimpulan dan saran-saran.4)

E. Pengertian Penyidik

Melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981, pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara yuridis pengertian penyidik ini telah dirumuskan

sebagai berikut : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan”.

Dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

i. Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusu oleh undang-

undang

ii. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pejabat dalam ayat (1) akan diatur

lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa :

1. Baik penyelidik, penyidik maupun pembantu penyidik semuanya dijabat oleh polisi

Negara Republik Indonesia dan diantara para pejabat-pejabat ini tugas dan

kewajibannya hanya terdapat perbedaan graduel saja. Namur kesemuanya dapat



dicakup dengan satu istilah “justitieele taak” (tugas kehakiman) dan pejabat-pejabat

itu sering juga disebut sebagai polisi kehakiman.

2. Tugas Kehakiman adalah merupakan sebagian dari tugas Kepolisian Negara Repulik

Indonesia yang disebut sebagai tugas atau kewajiban represif yakni kewajiban untuk

melakukan usaha dan pekerjaan serta kegiatan dalam menyelenggarakan tugas

kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan

dilakukan dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,

pemeriksaan dan lain-lain serta menyerahkan atau melimpahkan berkas perkaranya

lepada penuntut umum. Sedang tugas dan kewajiban preventif adalah melaksanakan

segala usaha, pekerjaan atau kegiatan dalam rangka menyelenggarakan dan

melindungi negara dan badan hukum serta orang-orang dan harta benda terhadap

serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana atau perbuatan

lain yang negatif, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum,

kesejahteraan dan kesentosaan rakyat

3. Penyidik dapat dijabat oleh pegawai negeri sipil misalnya pejabat bea cukai, pejabat

imigrasi, pejabat kehutanan yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang

masing-masing. Dalam sistem KUHAP ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan badan penyidik tunggal untuk perkara-perkara kejahatan ataupun

pelanggaran namunterhadap beberapa tindak pidana korupsi dan tindak pidana

ekonomi, kejaksaan dapat secara langsung menyidik perkara-perkara dimaksudkan

didasarkan atas pasal 284 ayat (2) KUHAP.
1

Selanjutnya menurut pasal 7 dan pasal 8 K.U.H.A.P menyebutkan wewenang penyidik.

Dari kedua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut,

bagi kita semua bahwa penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak

dapat sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

undang-undang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian penyidik telah penulis uraikan seperti yang tersebut di atas, maka

selanjutnya pengertian daripada penyidikan secara yuridis sebagaimana yang disebut

dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disini

penulis perlu kemukakan, yang lengkap sebagai berikut: ”Penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

1
Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan

Pidana Lengkap Disertai Lampiran-Lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia, Penerbit
Politea Bogor, hal 11-12



untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti ini membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pengertian penyidikan tersebut di atas maka sudah cukup jelas bahwa

tujuan penyidikan tersebut adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan

dasar bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya. Dalam usaha mencari dan mengumpulkan bukti tersebut, penyidik dapat

melaksanakan wewenangnya seperti yang telah diatur dalam pasal 7 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah penulis sebutkan di atas.

Namun demikian dalam proses penyidikan ini nampaknya kurang lengkap apabila

penulis tidak menguraikan tentang asal mula timbulnya sangkaan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana tertentu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) timbulnya sangkaan tentang terjadinya tindak pidana tertentu karena adanya

beberapa hal, seperti tertangkap tangan, adanya laporan, adanya pengaduan dari korban

anggota masyarakat yang mengetahui/menjadi korban, sedang atau telah terjadinya

sesuatu yang diduga merupakan tindak pidana.

Tertangkap tangan menurut pasal 1 (19) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) secara lengkap disebutkan sebagai berikut : Tertangkap tangan,

Laporan dan Pengaduan. Mengenai timbulnya sangkaan tentang terjadinya tindak pidana

tertentu ini Andi Hamzah, mengemukakan sebagai berikut : Diketahui sendiri atau

pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca

surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan selanjutnya.
215) Sangkaan

terjadinya suatu tindak pidana tertentu karena salah satu dari kemungkinan tersebut di

atas, maka penyelidik yaitu ”Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan yaitu serangkaian

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya  setelah penyidik selesai melaksanakan tugas penyelidikan ini, sesuai

dengan pasal 5 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membuat

dan menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik.

Berdasarkan laporan penyelidik maka penyidik mulai melaksanakan

penyidikan.Dan sejak dimulainya penyidikan ini maka terjadilah proses penyidikan.

2
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hal 123.



Dalam proses penyidikan ini, polisi selaku penyidik dapat melakukan tindakan-

tindakan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan di tempat kejadian.

b. Pemanggilan tersangka dan saksi.

c. Penangkapan dan Penahanan

d. Penggeledahan dan Penyitaan

B. Pengertian,Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di atas telah diungkapkan bahwa pengertian penyidik secara yuridis formal telah

dirumuskan dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 yaitu melalui pasal 1 ayat (1) Kitab

Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP). Maka demikian pula penertian daripada

penuntut umum, secara yuridis telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara lengkap dapat disebutkan sebagai

berikut:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak

sebagai penuntut umumserta melaksanakan putusan.pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi menurut pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang tersebut di atas bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi  wewenang untuk

melakukan penuntutan dan melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Dengan jata lain dapat dikemukakan lebih jelasnya bahwa yang dapat bertindak

sebagai penuntut umum hanyalah jaksa, tetapi tidak semua jaksa sebagai penuntut umum

hanya jaksa yang artinya yang dapat bertindak sebagai penuntut umum, hanya jaksa yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

Selanjutnya pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengatur sebagai berikut : ”Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Berdasarkan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini,

maka selaku penuntut umum mempunyai dua tugas pokok yaitu:

a). Melakukan penuntutan

b). Melaksanakan penetapan hakim



Penuntutan seperti tesebut di atas ini, ialah penuntutan yang tercantum dalam pasal 1

butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu : ”Penuntutan adalah

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang ini”.3

Pengertian penuntutan berdasarkan pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tersebut di atas, mirip dengan definisi Wirjono

Prodjodikoro, sebagai berikut : ”Menurut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah

menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan

permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu

terhadap terdakwa”.4

Sedangkan yang dimaksudkan dengan penetapan hakim, menurut pendapat penulis

tidak lain daripada putusan pengadilan yang pengertiannya secara yuridis disebutkan dalam

pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lengkapnya

sebagai berikut : ”Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undangini”.

Pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan ini secara mutlak dilaksanakan oleh

jaksa. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) yang menyebutkan sebagai berikut : ”Pelaksanaan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera

mengirimkan salinan surat kepadanya”.

Khusus mengenai pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang telah disebutkan di atas, Martiman Prodjohamidjojo, melalui bukunya yang berjudul

komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberi catatan sebagai berikut:

a. Penuntutan

b. Melaksanakan penetapan hakim

Kedua tugas ini hanya diberikan kepada kejaksaan, yang berarti tidak ada lembaga

lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk

mencari kepastian hukum dan menjamin, melindungi serta menjunjung tinggi hak

asasi rakyat terhadap penguasa, yang diwakilkan kepada jaksa.

3
Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP, Penerbit

Alumni (1982) Bandung, Hal. 74
4

R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Hal 52



Dalam menjalankan tugas, pejabat-pejabat kejaksaan adalah satu dan tidak

terpisahkan, dengan pimpinan tertinggi penuntut umum, yakni Jaksa Agung Republik

Indonesia. (UU No. 15 Tahun 1961 LN Nomor 154, pasal 3 jo7).

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas penuntut umum seperti tersebut di atas, maka

pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan wewenang

kepada jaksa selaku penuntut umum sebagai berikut : Penuntut Umum mempunyai

wewenang :

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

pembantu;

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan

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

dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau

mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

d. Membuat surat dakwaan;

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara

disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada

saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

g. Melakukan penuntutan;

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggungjawab sebagai penuntut umum

menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.
5

”Yang dimaksud dengan tindakan lain seperti tersebut pada butir di atas, ialah antara lain

meneliti adentitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas

wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan”.

Jaksa selaku penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ini hanya

terbatas pada daerah hukum yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Mengenai hal

ini, secara tegas diatur dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut : ”Penuntut umum menuntut

5
Nanda Agung Dewanyara, Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan

Pemeriksaan Surat di Dalam Prosesw Acara Pidana, Aksara Persada Indonesia, 2004 hal 135-136



perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-

undang”.

Dari uraian diatas menjadi jelas bahwa penuntutan oleh jaksa selaku penuntut umum

hanya terbatas pada kejadian-kejadian tindak pidana di daerah hukum penuntutan umum

bertugas atau ditugaskan yaitu yang biasa disebut dengan istilah Dolus Delictie. Penuntutan

terhadap tindak pidana yang terjadi di luar daerah hukum dimana penuntut umum ini

ditugaskan tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk wewenang penuntut umum

tersebut.

Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tempat dimana suatu tindak pidana itu

nterjadi atau locus delictie karena hal ini berhubungan erat dengan wewenang jaksa selaku

penuntut umum untuk mengadakan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa pengertian penuntut umum ini secara yuridis formal telah

dicantumkan dalam undang-undang No. 8 tahun 1981, yaitu melalui pasal 1 ayat (7) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut : ”Penuntutan adalah

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Penuntutan ini dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum. Sehubungan dengan hal

tersebut ”dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang

wewenang penuntut umum dalam hal mempersiapkan tindakan penuntutan dan melaksanakan

penuntutan disidang pengadilan”

Dalam rangka jaksa selaku penuntut umum mempersiapkan tindakan penuntutan,

secara berturut-turut dapat dibaca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang meliputi beberapa pasal antara lain adalah : Pasal 139 K.U.H.A.P : “Setelah penuntut

umu 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”.

Selanjutnya pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) mengatur : “Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat

dakwaan”.6

6
Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP, Penerbit

Alumni (1982) Bandung, Hal. 123



Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas maka jelaslah bahwa jaksa selaku penuntut

umum apabila telah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik segera

mempelajarinya dan apabila sudah dianggap lengkap segera pula membuat surat dakwaan.

Dan selanjutnya dapat dilihat dari pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tingla, agama dan pekerjaan tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jadi jaksa selaku penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan negeri disertai

dengan surat dakwaan serta permintaan agar perkara tersebut segera diadili. Selanjutnya

dalam hal jaksa selaku penuntut umum melaksanakan penuntutan disidang pengadilan negeri,

dapat dilihat pada pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

mengatur tentang :

(1). Dalam hal pangadilan negeri menerim surat pelimpahan perkara dan berpendapat

bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang

akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari

sidang.

(2). Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memerintahkan lepada penuntut umum supaya memenggil terdakwa dan saksi untuk

datang disidang pengadilan.

Dan lebih lanjut dapat dilihat pula pada pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) yang secara lengkap mengatur sebagai berikut :

(1). Penuntut umum menyampaikan surat panggilan lepada terdakwa yang memuat

tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah

diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang

dimulai.

(2). Penuntut umum menyampaikan surat panggilan lepada saksi yang memuat tanggal,

hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima

oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Berdasarkan kedua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) tersebut di atas, maka jaksa selaku penuntut umum dalam melaksanakan

penuntutan disidang pengadilan negeri apabila hari sidang telah ditetapkan jaksa selaku

penuntut umu wajib memanggil terdakwa maupun saksi selambat-lambatnya tiga hari verja



sebelum sidang dimulai. Maka dengan demikian berakhirnya proses penuntutan oleh jaksa

selaku penuntut umum.

C. Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penyidikan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Polisi adalah penyidik tunggal dalam

pelaksanaan penyidikan perkara pidana, akan tetapi bukan berarti bahwa Polisi adalah berdiri

sendiri tanpa kerjasama atau hubungan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Jaksa

selaku Penuntut Umum. Melainkan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tersebut terlihat

betapa eratnya hubungan atau kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum.

Untuk dapat memahami hubungan antara Penyidik dan Penuntut dalam pelasanaan

tugas penyidikan tersebut, penulis selain mencari data melalui kepustakaan maupun lapangan

yang ada hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas penidikan

adalah hubungan yang sebagaimana telah diatur dalam K.U.H.A.P khususnya dalam pasal

109 yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut :

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan tugas penyidikan suatu peristiwa yang

merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu lepada Penuntut Umum.

2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan

dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut

Umum, tersangka atau keluarganya.

3. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) b, pemberitahuan mengenai hal itu segera

disampaikan kepada penyidik dan Penuntut Umum.

Terhadap ketentuan dalam pasal 109 K.U.H.A.P tersebut di atas dalam bukunya yang

berjudul “Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Martiman

Prodjohamidjojo memberikan catatan sebagai berikut : “Pasal ini mengatur tentang

mekanisme kontrol kesamping atau kontrol horisontal. Dengan pemberitahuan oleh penyidik

telah dimulai penyidikan kepada Penuntut Umum dan atau menghentikan penyidikan kepada

tersangka atau keluarganya akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya

dan khususnya kepada tersangka dan keluarganya”.

Dengan memperhatikan isi ketentuan yang terdapat dalam pasal 109 K.U.H.A.P yang

kemudian penulis hubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh IPTU Sunardi

menyatakan bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum terjadi karena :



1. Begitu Penyidik memulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahukannya

kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP).

Penyidik menghentikan penyidikan baik karena tidak terdapat cukup bukti maupun

karena penyidikan dihentikan demi hukum yang harus di beritahukannya kepada Jaksa

Penuntut Umum dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum diatur lebih lanjut dalam pasal K.U.H.A.P

sebagai berikut :

(1). Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera

menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(2). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata

masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu

kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3). Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi,

penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari

penuntut umum.

(4). Penyidikan telah dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari

penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu

tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu penuntut umum kepada

penyidik.

Setelah penyidik mengirimkan ”Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”

(SPDP) pada Penuntut Umum dan ternyata bahwa kemudian penyidik tidak mengirimkan

hasil penyidikan, maka penuntut umum akan menegur penyidik dengan Surat Permintaan

Perkembangan Hasil Penyidikan dengan kode surat / model P-17. Akan tetapi setelah

penyidikmengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kemudian

disusuli dengan berkas perkara, maka berdasarkan pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penuntut Umum segera mempelajarinya dan meneliti hasil

penyidikan tersebut dan dalam jangka waktu tujuh (7) hari Penuntut Umum wajib

memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap ata belum.

Penyidikan oleh penyidik Belem lengkap, maka Penuntut Umum memberitahukannya

kepada penyidik dengan “Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap” (P-18)

yang harus disertai dengan Pengembalian Berkas Perkara untuk dilengkapi (P-19) dengan

petunjuk Penuntut Umum. Demikian pula halnya apabila hasil penyidikan penyidik sudah



lengkap, maka penuntut umum memberitahukan kepada penyidik dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam bukunya yang berjudul Komentar Atas Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Martiman Prodjo Hamidjojo memberikan catatan

sebagai berikut : “Pasal ini mengatur apa yang disebut oleh pasal 14 huruf b sebagai pra

penuntutan.

Tenggang waktu empat belas (14) hari yang disebut pasal 110 bersifat limitatip, sebab

jika penuntut umum tidak mengembalika berkas perkara itu kepada penyidik dalam waktu

empat belas (14) hari dianggap oleh hukum bahwa perkara tersebut telah selesai

penyidikannya dan tidak diperlukan penambahan lagi. Namur pasal 110 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini tidak mengatur sebaliknya, kapan berkas perkara

yang dikembalikan oleh penuntut umum lepada penyidikdengan alasan hasil penyidikan

kurang lengkap, harus diserahkan kembali kepada penuntut umum.

Keadaan  yang tidak menentu ini sangat merugikan baik pihak tersangka maupun

pihak ketiga yang dirugikan, karena penyelesaian penyidikan tambahan atau lanjutan akan

berlarut-larut dan perkara menjadi perkara tidak jelas penyelesaiannya. Masalah tersebut

merupakan masalah pada tingkat prapenuntutan, maka yang dirugikan dapat mengajukan para

peradilan lepada Lembaga Pengadilan. Dengan demikian control horizontal menjadi sangat

efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas bahwa walaupun menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi merupakan penyidik tunggal dalam

perkara pidana, Namur masih tetap diperlukan adanya kerjasama dengan penuntut umum

yaitu selama pelaksanaan tugas penyidikan sampai dengan pelaksanaa putusan pengadilan

(eksekusi)

Mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut

umum Sejak dimulainya penyidikan ini, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Departemen

Kehakiman Republik Indonesia mengemukakan beberapa permasalahan yang dapat

timbuldalam praktek sehari-hari antara lain menyebutkan :

a. Apakah pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik termasuk pasal 109

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kewajiban bagi

penyidik



b. Bagaimana cara pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik lepada penuntut

umum, apakah cukup secara lisan ataukah harus tertulis ?

c. Bagaimana batas waktu pemberitahuan penyidikan termaksud ?.

Menanggapi permasalahan tersebut di atas, bahwa pemberitahuan sebagaimana yang

dimaksudkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah

merupakan keharusan bagi penyidik yang berarti bahwa pengiriman pemberitahuan

dimulainya penyidikan merupakan pula kewajiban bagi penyidik. Sedangkan cara

pemberitahuan tersebut oleh penyidik kepada penuntut umum harus dengan cara tertulis.

Mengenai batas waktu pemberitahuan yang dimaksud belum secara jelas diatur dalam

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut merupakan

hambatan bagi penyidik karena dengan tidak adanya batas waktu pemberitahuan ini, maka

penyidik selalu mengadakan penyidikan ulang atau tambahan yang dalam hal ini memakan

biaya dan waktu yang cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam

praktek sehari-hari kurang mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan. Keadaan

yang demikian kurang menunjang terhadap terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan (murah) yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal ini pula penulis akan mengemukakan hambatan-hambatan yang dihadapi

oleh penuntut umum dalam penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) yang ada kaitannya dengan penyidikan dan penuntutan suatu perkara

pidana. Hanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diberikan oleh

penyidik kepada penuntut umum sedangkan Berita Acara Penyidikan (BAP) tidak

disampaikan, atau kadang bersamaan dengan BAP sehingga penuntut umum kesulitan dalam

penanganan suatu perkara, dimulai dari tingkat Prapenuntutan sampai dengan penuntutan.

Sedangkan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

sendiri tidak mengatur secara terperinci dan jelas masalah tersebut, lagi pula tidak

memberikan sanksi terhadap kelalaian penyidik untuk menyampaikan Berita Acara

Penyidikan kepada Penuntut Umum. Kejadian inilah yang kurang menunjang terlaksananya

peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya ringan sebagaimana yang diharapkan oleh para

pencari keadilan.

D. Hambatan-hambatan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penyidikan

1. Penyidik

a. Bahwa apabila penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus tindak

pidana, harus berpedoman kepada ketentuan pasal 75 dan pasal 121 KUHAP.



Apabila penyidik tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, maka berkas

perkara tersebut apabila diserahkan tahap pertama kepada Penuntut Umum maka

berkas perkara tersebut dapat dinyatakan belum lengkap dan oleh Penuntut Umum

berkas perkara tersebut dikembalikan pada penyidik untuk disempurnakan (sesuai

ketentuan pasal 110 dan pasal 14 huruf b KUHAP)

b. Bahwa pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik untuk

disempurnakan, hanya dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan pasal 110

dan pasal 14 huruf b KUHAP. Apabila tenggang waktu yang ditentukan oleh

Undang-Undang tersebut belum dapat dipenuhi oleh penyidik, maka berdasarkan

SPDP yang diterima oleh Penuntut Umum dapat meminta kepada penyidik agar

berkas perkara tersebut segera dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum,

apabila penyidik sudah memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh

Penuntut Umum kepada Penyidik (Formil maupun materiil)

Yang merupakan hambatan dalam hal penyidikan melengkapi berkas perkara tersebut

kadangkala penyidik sulit memenuhi petunjuk yang disampaikan Penuntut Umum (P-

18 /P-19). Hal mana juga tidak diatur didalam (KUHAP) tentang sanksi terhadap

penyidik apabila dalam tenggang waktu 14 hari berkas perkara tersebut belum

dikembalikan kepada Penuntut Umum. Hambatan lain bagi penyidik yaitu petunjuk

yang diberikan Penuntut Umum kadang tidak jelas sehingga penyidik mengalami

kesulitan.

2. Penuntut Umum

a. Hambatan yang sering dihadapi yang biasanya hanya Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut

umum sedangkan Berita Acara Penyidikan (BAP) kadang tidak disampaikan,

sehingga penuntut umum kesulitan dalam penanganan suatu perkara pidana.

Sedangkan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

tidak mengatur secara terperinci dan jelas masalah tersebut, lagi pula tidak

memberikan sanksi terhadap kelalaian penyidik untuk menyampaikan atau

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, termaksud pula

di dalamnya kelalaian penyidik menyampaikan Berita Acara Penyidikan (BAP)

b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP, pada saat Penuntut

Umum menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik, maka

dalam tempo 14 hari Penuntut Umum wajib melakukan penelitian terhadap

kelengkapan berkas perkara tersebut baik formil maupun materiil. Apabila dari



hasil penelitian Penuntut Umum tersebut ternyata berkas perkara tersebut belum

memenuhi syarat formil maupun materiil maka berkas perkara tersebut dapat

dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan penyidik wajib melakukan

petunjuk Penuntut Umum tersebut (P-18 / P-19)

Hambatan pada tingkat prapenuntutan yaitu kadang berkas perkara tersebut dalam

tempo 14 hari penyidik belum dapat mengembalikan kepada Penuntut Umum,

bahkan kadang berkas perkara tersebut tidak disempurnakan oleh Penyidik sesuai

dengan petunjuk Penuntut Umum.

c. Bahwa apabila Penyidik dapat memenuhi petunjuk Penuntut Umum tersebut maka

Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa penyelidikan sudah lengkap lalu

Penuntut Umum memberitahu kepada Penyidik agar segera menyerahkan

tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Surat P-21)

d. Bahwa sesuai keterangan pasal 109 ayat (2) KUHAP secara limitatif penyidik

dapat melakukan penghentian penyidikan dengan alasan-alasan :

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup

2. Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana

3. Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian penyidikan sebagaimana yang disyaratkan pasal 109 ayat (1) KUHAP

menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada Penuntut Umum apabila

penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Mengenai penghentian penyidikan oleh

penyidik dapat dipertanyakan oleh Penuntut Umum dan atau pihak pelapor (korban) apakah

penyidik berwenang menghentikan suatu penyidikan yang telah dimulainya. Bahwa alasan

untuk menghentikan penyidikan suatu perkara dapat dikemukakan antara lain :

a. Untuk menegakkan prisip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan

b. Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian (sesuai pasal 95

KUHAP)

Hal mana dapat dilakukan juga oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal

140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan kemungkunan Penuntut Umum dapat menghentikan

suatu perkara dalam arti :

a. Hasil pemeriksaan penyelidikan tidak pidana yang disampaikan penyidik, tidak

dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pemeriksaan sidang pengadilan

b. Sedang dalam penghentian penuntutan, alasannya bukan berdasarkan kepentingan

umum, akan tetapi semata-mata didasarkan pada alasan dan kepentingan hukum itu

sendiri yaitu



(1). Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup

(2). Apa yang dituduhkan kepada terdakwa atau disangkakan bukan merupakan

tindak pidana kejahatan atau pelanggaran

(3). Alasan dalam penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum

karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP) atau alasan

nebis in idem (Pasal 76 KUHAP)

Penyerahan berkas perkara tahap kedua dari Penyidik kepada Penuntut Umum berupa

tersangka dan barang bukti sehingga secara hukum tanggungjawab atas seluruh berkas

perkara tersebut adalah Penuntut Umum. Adapun hambatan yang sering ditemui dalam

penyerahan berkas perkara tahap kedua adalah menyangkut barang bukti tidak lengkap atau

tersangka melarikan diri pada saat Penyidik menyerahkan kepada Penuntut Umum, selain itu

hambatan yang ditemui pada tingkat prapenuntutan maupun penuntutan oleh Penuntut Umum

adalah minimnya alat bukti dalam pembuktian kasus tersebut.

E. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi antara Penyidik

dan Penuntut Umum dalam prose penyidikan perkara pidana

(1). Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penyidikan perkara pidana

sudah seharusnya dari penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum wajib dilakukan koordinasi sehingga

berkas perkara tersebut tidak bolak balik dari penuntut umum kepada penyidik.

(2). Penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum (tahap

kedua) apabila tersangka melarikan diri atau kurangnya barang bukti maka secara

hukum masih merupakan tanggungjawab penyidik, walaupun berkas tersebut oleh

penuntut umum telah dinyatakan lengkap (P-21)

Menurut Pujo Priono bahwa :

Apabila penyidik belum memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum

untuk melengkapi berkas perkara tersebut (formil / materiil) maka sesuai ketentuan

pasal 109 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat

menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) sehingga secara hukum

dapat dipertanggungjawabkan penyidik kepada penuntut umum.

Demikian pula sebaliknya pada penuntut umumapabila tidak terdapat cukup bukti

pada tingkat penuntutan maka sesuai pasal 140 ayat 2 dan pasal 77 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menerbitkan Surat Penghentian



Penuntutan Perkara (SP3) sehingga secara hukum perkara tersebut dapat

dipertanggungjawabkan.49)

Dengan demikian upaya dalam mengatasi hambatan antara penyidik dan penuntut

umum dapat diselesaikan secara baik dan terkoordinir antara instansi penegak hukum

dalam menyelesaikan perkara pidana, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Hal mana merupakan kewajiban dari penyidik dan penuntut umum

dalam menanggapi kasus-kasus pidana.

A. Kesimpulan

Begitu penyidik mulai menyidik seseorang, maka pada saat itu juga harus

memberitahukannya pada penuntut umum.Dalam hal ini pemberitahuan dimulainya

penyidikan tidak disertai penyerahan hasil penyidikannya dalam bentuk Berita Acara

Penyelidikan, maka penuntut umum dapat menegur penyidik dan mempertanyakannya.Begitu

penyidik menyerahkan hasil penyidikannya dalam bentuk Berita Acara kepada penuntut

umum wajib menelitinya serta menentukan lengkap tidaknya hasil penyidikan tersebut.Dalam

masa pra penuntutan yaitu masa antara penyerahan hasil penyelidikan dengan masa panelitian

tetap terdapat hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum.Didalam melaksanakan tugas

dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada

dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata bahwa Penyidik

tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya sendiri tanpa ada kerjasama dengan Penuntut

Umum.

B. Saran-saran

Perlunya peningkatan kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam

Penyidikan , penyerahan berkas perkara untuk diteliti, diadakan pertemuan secara periodik

dan berkesinambungan antara Penyidik dan Penuntut Umum yang memudahkan pemecahan

masalah-masalah yang timbul yang menghambat tugas penyidik maupun penuntut umum.
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