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MOTTO

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum diantara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil.
Sesungguhnya

Allah

sebaik-baik

yang

memberi

pengajaran

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)1
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An Nisa (4) : 58
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Alhamdulillah sujud syukur ku persembahkan kepada Allah Swt. Semoga
langkah ini menjadi awal dari keberhasilanku. Sholawat serta salam senantiasa
kulimpahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mendatangkan
masa kecerahan dari masa kegelapan. Ku persembahkan skripsi ini kepada
Ayahanda dan Ibunda, Muhamin dan Solihatun yang menjadi satu-satunya
motivasiku, kakakkku Nurlayla serta adikku Nurzaidah yang selalu kucintai.
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terima kasih tak mampu ku ucapkan melainkan melalui do’a yang ku panjat kan
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Almamater Biruku sungguh indah dan sungguh cerah warnamu, tetaplah menjadi
tempat pengabdian yang luar biasa, anak bangsa sangat membutuhkanmu.
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sah atau tidaknya penangkapan
tersangka menurut KUHAP, dalam skripsi ini tentunya berdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1981, sejak ditetapkan 31 desember 1981 lahirnya KUHAP
yang bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil, mencari pelaku
tindak pidana dan menghindarkan yang tidak bersalah tidak terkena hukuman,
guna menjamin agar KUHAP dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang
dicita-citakan maka dalam KUHAP diatur lembaga baru yakni praperadilan tujuan
dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang
menegaskan bahwa tujuan daripada praperadilan adalah untuk menegakkan
hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal kemudian
praperadilan memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana yang berkaitan dengan
penggunaan “upaya paksa” seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum
yang mana wewenang itu diatur dalam pasal 1 huruf 10 jo pasal 77 KUHAP.
Adanya lembaga praperadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak
Asasi Manusia dalam hal melindungi kepentingan hukum setiap individu. Adanya
pengajuan praperadilan menandakan adanya salah satu atau beberapa hak asasi
dari manusia yang dilanggar oleh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif/yuridis normatif sumber data yang diperoleh dengan
cara library research terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan teknik analisis data dengan
metode induktif. Skripsi ini menganalisa tentang putusan praperadilan No.
2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka
tindak pidana penadahan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan
Hakim menolak permohonan praperadilan tersebut sudah tepat karena proses
penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka
sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya dalil serta
alasan dari pemohon sehingga hakim menolak permohonan praperadilan tersebut.

Kata Kunci : Praperadilan, Penangkapan
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selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasullah SAW yang telah mengajarkan
suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman modern
seperti yang kita rasakan sekarang dengan kemudahannya sehingga penulis dapat
menyelesaikan

skripsi
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judul

No.2/Pid.Pra/2019/Pnjmb Mengenai

“Analisis

Sah

Atau

Putusan

Praperadilan

Tidaknya Penangkapan

Tersangka Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jambi.”
Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum adalah sebuah norma yang disepakati sebagai suatu kebaikan dan
kebenaran untuk menjaga keadilan, ketertiban dan memberikan kepastian bagi
masyarakat. Hukum adalah penjaga hak-hak kemanusiaan (HAM), tidak
seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya, tidak seorangpun boleh dicederai
harkat dan martabatnya dan masih banyak lagi hak yang melekat sebagai hak
dasar dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi. 2
Jika proses tersebut tidak dilakukan maka penegak hukum terindikasi telah
melakukan penyalahgunaan wewenang, yang karena jabatannya telah merampas
kemerdekaan seseorang, merampas jiwa dan mencederai kehormatannya, dalam
hal ini seorang Andi Hamzah berpendapat perbuatan penegak hukum yang
demikian itu dapat dipidana.3
Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk
melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu
tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra
kemerdekaan aturan dalam strafvordering (RV) disebutkan bahwa fungsi
2

Arman Solit, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai
Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum, diakses di http://kompasiana.com
diakses pada tanggal 24 oktober 2019
3
Arman Solit, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai
Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum, diakses di http://kompasiana.com
diakses pada tanggal 24 oktober 2019
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Praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim
komisaris. Di dalam undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan yang sekarang kita kenal
menjadi wewenang dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai lembaga
kontrol bagi aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.4
Adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan
hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting. Sebagian besar dalam
rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasanpembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan,
penggeledahan dan penghukuman yang hakekatnya adalah pembatasan hak-hak
asasi manusia.5
Lembaga Praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang
bertugas mengawasi para aparat penegak hukum terutama terhadap tindakan
upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersangka. Dalam hal pengajuan
praperadilan, yang dapat mengajukan Praperadilan adalah :6
1.

Tersangka,

yaitu

apakah

tindakan

penahanan

terhadap

dirinya

bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang
dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
2.

Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
4

Siska Trisia, 2018, Problematika Praperadilan di Indonesia, diakses di
http://mappifhui.org/2018/05/25/problematika-praperadilan-di-indonesia/ diakses pada tanggal 23
oktober 2019
5
Purnomo, Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981, (Yogyakarta : Liberty, 199), hlm. 34
6
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus,
Buku II, Edisi 2007,( Mahkamah Agung RI : 2008), hlm. 54
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3.

Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi
korban.
Tugas pengawasan secara horizontal dalam lembaga Praperadilan ini

diberikan dan dipercayakan kepada pengadilan negeri selaku pengadilan tingkat
pertama dan merupakan wewenang ekslusif dari pengadilan negeri. Menurut
Darwan Prints lembaga Praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari
pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka
maupun tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan
keadilan dan kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah
menjelaskan secara gambalang pengertian dari Praperadilan, yaitu pada pasal 1
angka 10 yang berbunyi :
Pasal 1 angka 10 :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undangn ini,
tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.7
Dalam konteks ini Praperadilan tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya
suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya seuatu penghentian
7

KUHAP Pasal 1

4

penyidikan ata penuntutan, atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi,
akan tetapi upaya Praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan
penyitaan yang termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan
tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.8 Atau akibat adanya tindakan
lain

yang

menimbulkan

kerugian

sebagai

akibat

pemasukan

rumah,

penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan
pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan
kewenangannya

tidak

menyelahkan

wewenang,

oleh

sebab

itu

dalam

pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undanga-Undangan Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya
penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuanketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara
universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak
kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka
melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam
masyarakat.9
Dalam hal ini, kasus yang diangkat adalah kasus Praperadilan dengan
nomer perkara 2/Pid.Pra/2019/PNJmb, dengan klasifikasi perkara sah atau
tidaknya penangkapan. Pemohon berinisial AR bin K dan Termohon adalah
8

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.:m.01.pw.07.03 tahun 1982
Ratna Nurul Alfifah, Prapreradilan Dan Ruang Lingkupnya, (Jakarta : Akademia
Pressindo, 1986), hlm. 35
9

5

Pemerintah RI cq Kapolda Jambi cq Kapolresta Jambi cq Kapolsek Kotabaru.
Dengan nama Hakim Morailam Purba dengan putusan ditolaknya eksepsi
Termohon.10
Menunjukkan atau memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada
tersangka surat penangkapan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan
dalam tata cara penangkapan seorang tersangka. Hal ini dijelaskan dalam KUHAP
Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :
“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia
diperiksa.”11
Penangkapan tersangka tanpa menunjukkan surat tugas dan surat
penangkapan merupakan salah satu pelanggaran HAM. Ini menjadi landasan
diajukannya permohonan Praperadilan oleh pemohon AR melalui kuasa
hukumnya

kepada

pemerintah

yang

berujung

ditolaknya

permohonan

Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
Dengan ditolaknya permohonan Praperadilan oleh Pemohon (AR) menjadi
inti dari latar belakang permasalahan penulisan Skripsi ini. Maka dari itu, penulis
tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan mengangkat skripsi ini yang berjudul
“Analisis Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah
atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan di
Pengadilan Negeri Jambi”.
10
11

SIPP.PN-Jambi.go.id, diakses pada tanggal 20 maret 2020
KUHAP Pasal 18 ayat 1
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B. Rumusan Masalah
Keberadaan lembaga Praperadilan sangat diperlukan bagi para pencari
keadilan apabila telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam
Undang-Undang terutama mengenai prosedur pemeriksaan, penyitaan, penahanan,
dan lain sebagainya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah diatas,
penulis dapat merumuskan masalah pokok sebagai berikut :
1.

Bagaimana bentuk putusan Praperadilan no.2/pid.pra/2019/pnjmb mengenai
sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di
pengadilan negeri jambi ?

2.

Bagaimana analisis putusan Praperadilan no.2/pid.pra/2019/pnjmb mengenai
sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di
pengadilan negeri jambi tersebut ?

3.

Bagaimana

implikasi

terhadap

tersangka

setelah

diputusnya

kasus

praperadilan tersebut ?
C. Batasan Masalah
Cangkupan dari lembaga Praperadilan sangatlah luas, oleh karena itu
penulis membatasi masalah tersebut hanya kepada lembaga Praperadilan yang ada
di Pengadilan Negeri Jambi pada kasus penangkapan tersangka tindak pidana
penadahan yang dilakukan oleh AR.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1.

Tujuan penulisan
Adalah tentang apa yang akan dicapai melalui penelitian yang akan
dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. 12 Dalam hal
ini, tujuan daripada penulisan penelitian ini adalah:
a. Untuk

mengetahui

bentuk

putusan

Praperadilan

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan
Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi;
b. Untuk

menguji

kepastian

hukum

dari

putusan

Praperadilan

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan
Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi;
c. Untuk

mengetahui

kelanjutan

dari

putusan

Praperadilan

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan
Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi.
2.

Kegunaan penelitian
Diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan manfaatnya atau
kegunaannya bagi kepentingan teoritis, maupun praktis.13 Sementara itu, yang
menjadi kegunaan dari penelitian adalah:
a. Dalam kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga Praperadilan.
Khususnya tentang perlindungan hukum lembaga Praperadilan dalam
melindungi hak asasi manusia bagi para tersangka.

12
Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm. 37
13
Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, hlm. 38
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dalam
meningkatkan kesadaran bagi siapa saja atas pentingnya perlindungan
hukum dan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Mengetahui
prosedur dalam mekanisme perlindungan hak asasi manusia di lembaga
Praperadilan dapat melindungi diri sendiri maupun orang yang kita kenal
dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melakukan
pemeriksaan lanjut.Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana
Islam (HPI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teoritis
Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersidat abstrak
tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat nilai-nilai,
pranata sosial, peristiwa-peristiwa dan prilaku manusia.14
Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat di dalam
penelitian ini, digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan rumusan
permasalahan tersebut yakni :
1.

Teori Keadilan
Ada beberapa teori keadilan menurut para ahli, seperti Teori Keadilan
Menurut Plato dan muridnya, Aristoteles, dalam bukunya Nicomachean
Ethis; Teori Keadilan Sosial John Rawl, dalam bukunya A Theory of Justice;
14

Cik Hasan Bisri, Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,
(Jakarta: Logos, 1998), hlm.40
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dan Teori Hukum dan Keadilan Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul
General Theory of Law and State. Dalam penelitian ini, teori keadilan yang
digunakan peneliti sebagai kerangka teori adalah Teori Hukum dan Keadilan
milik Hans Kelsen.
Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law And State,
berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan
adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan
sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.15
Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran
positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga
pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum
positif dan hukum alam.
Ada dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:
Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber
dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang
dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya
menimbulkan suatu

konflik

kepentingan. Penyelesaian

atas konflik

kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan
salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau
dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi
semua kepentingan.

15

Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, Diterjemahkan Oleh Raisisul
Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7
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Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar
suatu yang kokoh daru suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen
pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah
“Adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum
adalah “Tidak Adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan
pada kasus lain yang serupa.16
2.

Teori Hak Asasi Manusia
Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM yang sering
dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan
yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:17
a. Teori hak-hak alami (natural rights theory)
b. Teori positivisme (positivist theory)
c. Teori relativisme budaya (cultural relativist theory)
d. Doktrin marxis (marxist doctrine and human rights)
Namun teori HAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
positivisme yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh
John Austin. Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam
hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan
konstitusi (rights, then should be created and granted by constition, laws, and
contracts). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan
penolakan kalangan utilitarian. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi

16
Hans Kelsen, General Theory Of Law And State, Diterjemahkan Oleh Raisisul
Muttaqien hlm. 16
17
Todang Mulya Lubis, In Search Of Human Rights: Legal-Political Dilemas Of
Indonesia’s News Order, 1966-1990, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 199), hlm. 14-25.
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dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum
yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam”
ataupun “moral”.
3.

Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen
yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,
melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti
dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.
Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.18
Terkait dengan teori perlindungan hukum, Fitzgerald mengutip istilah
teori
18

perlindungan

hukum

dari

Salmond

bahwa

hukum

bertujuan

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,(Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999), hlm. 23
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mengintegrasikan dan mangkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarkat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir
dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan
antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.19
F. Kerangka Konseptual
Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep
khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah
yang ingin atau akan diteliti.20 Jadi, berdasarkan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini dapat dijelaskan kerangka konseptualnya sebagai berikut:

19

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.
53
20
Soerjonosoekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Prasetyawidia Pratama),
2000, hlm. 132
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1.

Praperadilan
Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1

butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus
tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau puhak lain atas kuasa
tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke Pengadilan.
2. Perlindungan
Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
tempat berlindung, atau perbuatan yang dapat memperlindung atau yang
dapat melindungi.
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang
memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
3. Hak Asasi Manusia
Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor
39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
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dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.21
Hak Asasi Manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang
No.39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan :22
“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap
pribadi manusia semata-mata karena ia manusia. umat manusia
memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau
berdasarkan

hukum

positif,

melainkan

semata-mata

berdasarkan

martabatnya sebagai manusia. dengan demikian, daktor-faktir seperti ras,
jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi
HAM.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan pendukung yang berkaitan dengan konsep,
teori atau data temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang sedang di jalankan.23 Sebelum
penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian serupa yang lebih dahulu dilakukan.
Adapun penelitian tersebut, antara lain:
21

Djarot, et. All., Hak-Hak Asasi Manusia Dan Manusia (Human Rights And The Media),
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm.13
22
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2
23
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hlm.254
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Yusuf,24 dengan judul Analisis
Yuridis Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadilan Menurut
KUHAP. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (library research)
berwujud studi dokumentasi atau literatur. Dengan cara melakukan penelusuran
dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah ini
tentang Analisis Yuridis penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan
menurut KUHAP disamping sumber-sumber lain baik yang diterbitkan melalui
percetakan maupun yang di-upload ke internet. Penelitian ini membahas tentang
penetapan status tersangka sebagai objek Praperadilan dengan fokus masalahanya
adalah status tersangka dari KOMJEN Budi Gunawan oleh KPK sebagi sampel
dari beberapa kasus Praperadilan yang ada di Indonesia dan fokus terhadap
dampak penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi objek
Praperadilan No.21/PUU/XII/2014. Latar belakang Muhammad Yusuf dalam
penelitian ini adalah Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan
Praperadilan KOMJEN Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendorong sejumlah tersangka
korupsi, maupun tersangka lainnya untuk mengajukan gugatan Praperadilan
ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Secara sekilas, penelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan
judul penelitian yang sedang peneliti teliti saat ini, yaitu sama-sama membahas
tentang Praperadilan. Namun perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana
penelitian ini membahas tentang penetapan status tersangka sebagai objek
24

Muhammad Yusuf,
Saifuddin Jambi, 2018

Mahasiswa Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
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Praperadilan, yaitu status tersangka KOMJEN Budi Gunawan sedangkan
penelitian ini fokus masalahnya yaitu putusan Praperadilan kasus penadahan di
Pengadilan Negeri Jambi.
H. Metode penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana ada beberapa
hal yang pelu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.25
Penelitian kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspekaspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu
menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu
sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau
sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu
gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.26
1.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-

Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk dteliti dengan cara mengadakan penelusuran
terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
2.

Jenis Penelitian

25
Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
201) hlm. 2
26
Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, hlm. 126

17

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Hukum
Normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya dikonsepkan sebagai norma
atau kaidah yang berlaku dalam masyarakatdan menjadi acuan perilaku setiap
orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka,
atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian
hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.27
3.

Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah
sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau
literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.28
Adapun sumber data berupa data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Bahan hukum primer
Yaitu

berupa

putusan

Praperadilan

No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB

Mengenai Sah Atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana
Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi, serta peraturan perundangundangan.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang
bersangkutan dengan penelitian ini.

27
28

Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, hlm. 66
Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, hlm. 67
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4.

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik pengumpulan data pustaka (library research), simak, dan catat.
Adapun langkah pengumpulan data penelitian, penulis mengacu kepada: (1)
membaca, (2) menguasai teori, (3) menguasai metode, (4) mencari dan
menemukan data, (4) mencari dan menemukan data, (5) menganalisa data yang
ditemukan secara mendalam, (6) melakukan perbaikan secara menyeluruh, (7)
membuat kesimpulan penelitian.
5.

Instrumen Pengumpulan Data
Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:
a.

Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi
penulisan penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan
kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, dan bahan hukum
sekunder. Cara melakukan studi pustaka adalah dengan melakukan
serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip
buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen,
dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
Karena penelitian ini tentang analisis putusan, maka yang menjadi bahan
acuan adalah putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai
sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di
Pengadilan Negeri Jambi.
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b. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang
sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung
dan pelengkap bagi data primer.

BAB II
PRAPERADILAN DALAM TINJAUAN HUKUM

A. Pengertian Praperadilan
Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang
berbeda, Pra memilik arti “mendahului” dan Praperadilan sama dengan
pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.29 Istilah praperadilan
juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah
meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan
mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda
dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka
terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak
tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.30
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Praperadilan adalah wewenang
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini tentang :

29

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.

30

Harjono Tjitrosoebono, Komentar Dpp Peradin Terhadap KUHAP, Jakarta, 1987, hlm.

187
4
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a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.31
Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini, tentang :
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.32
Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan
menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan
penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan
rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri
Belanda.4 Lembaga RechterCommisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan
pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di
Eropa Tengah memberikan peranan ”Rechter Commisaris” suatu posisi yang
mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen),
penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.33
Dasar

terwujudnya

praperadilan

menurut

Pedoman

Pelaksanaan

31

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

33

Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 88

Kitab
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undangundang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa
demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya penguranganpengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya
selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk
kepentinganpengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau
terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.34
Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai
tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya
mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya
penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama
pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan
horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka
selamaiaberada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar
tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.35
Menurut Mertokusumo momentum dimulainya penemuan hukum adalah
setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah
peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang
benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.36 Dalam kontes
ini, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau
34

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Cetakan Ke-2
Telah Diperbaiki, (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hlm. 114-115.
35
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan 2002), hlm. 198.
36
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Kedua,
(Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 78.

23

penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau
penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya
praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang
tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain
tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan,37 atau akibat adanya tindakan lain yang
menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan
penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana telah menjelaskan siapa saja
pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut:
a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atu penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau
kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan
alasannya.38
b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepintangan kepada
ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.39
c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian
penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan
menyebutkan alasannya.40
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B. Sejarah Praperadilan di Indonesia
Sebelum brlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia
diatur dalah H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941
Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja
aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak
diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam
H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan
pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagaimya.
Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin
kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk
memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia,
yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
proses penegakan hukum pidana, baik untuk tersangka maupun aparat penegak
hukum.41
Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat
itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2
tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam Undang-Undang
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tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP
efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.
Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak
tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan,
penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan
pelaksanaan putusan hakim, dan praperadilan.
Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut,
diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana
wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.42 Gagasan lembaga praperadilan lahir
dari inspirasi yang bersumber dari Habeas Corpus dalam peradilan Anglo Saxon,
yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak
kemerdekaan.43
C. Instrumen Hukum Praperadilan di Indonesia
KUHAP telah menggariskan aturan kepada tersangka atau terdakwa,
dengan jalan memberi memenuhi hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan
hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan dari perlakuan
sewenang-wenang. KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa
untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan
yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan” hukum
pemeriksaan pengadilan. Banyak aspek lain yang diberikan oleh KUHAP dan
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selama ini tidak diberikan dalam rezim H.I.R. Namun demikian tetap saja
KUHAP masih dinilai lemah, karena yang dipersoalkan hanyalah keadilan formil,
bukan keadilan substantif atas tindakan yang melampaui batas yang dilakukan
oleh penyidik ataupun penuntut umum.
1.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Praperadilan dalam KUHAP adalah suatu upaya yang berkenaan dengan
penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta
akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP yang dikenal sebagai
ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan sebagai ditegaskan dalam
Pasal 78 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:
Pengadilan negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang :
a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan
b) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.44
Selain itu, pasal 1 angka 10 KUHAP juga dijadikan sebagai sumber
hukum Praperadilan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :
a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarnganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka
b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.45
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2.

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK)
Pada hakekatnya keberadaan pranata praperadilan dalam KUHAP adalah
sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses
penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan Hak Asasi
Manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan deianggap
sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam
perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara
maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam
proses

pra-ajudikasi.

Fungsi

pengawasan

yang

diperankan

pranata

praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan
dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif,
sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal ini justru
menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal
dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakekat pranata
praperadilan.46
Sepanjang 2003 hingga saat ini, sudah banyak masyarakat mengajukan
permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait adanya pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD
1945). Sebagian pasal yang diuji materi-kan ke MK ada yang ditolak, namun
ada juga yang diterima oleh MK sehingga beberapa pasal mengalami
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perubahan makna yang tertentu berdampak pada penerapannya. Berikut
pasal-pasal KUHAP yang pernah diajukan uji materi ke MK dan
putusannya:47
a) Pasal 83 ayat 2 KUHAP
Pasal 83 ayat 2 KUHAP berbunyi
“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan
yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau
penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke
pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.”
Oleh MK pasal ini dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai
kekuatan mengikat lagi.48
b) Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 77 KUHAP tentang
bukti permulaan
Dalam putusan ini yang diputus adalah tentang tafsir bukti
permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam
rangka penetapan tersangka. Secara umum, tujuan lembaga
praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal
ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak
dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (right to liberty) dah
hak-hak yang berkaitan dengan atau merupakan turunanan dari right
to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan
tersangka (terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan
atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan atau

48
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penahanan, yang didalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan
penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang
harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur
penggunaannya, dan undang-undang. Frasa “bukti pemulaan” dalam
pasal 1 angka 14 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang
termuat dalam pasal 184 KUHAP”. Frasa “bukti permulaan yang
cukup” dalam pasal 17 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang
termuat dalam pasal 184 KUHAP”. Frasa “bukti yang cukup” dalam
pasal 21 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang
tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam
pasal 184 KUHAP”. Pasal 77 huruf a dinyatakan inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penetapan tersangka,
penggeledahan, dan penyitaan”.49
c) Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP
Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP inkonstitusional sepanjang frasa
“suatu perkara sudah dimulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan
gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai
sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon
praperadilan”.50
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Dari ketentuan yang disebutkan diatas, pranata prpaeradilan merupakan
panata yang dapat digunakan oleh pemohon (wajib pelaku) untuk menguji, apakah
wewenang penyidik dalam melakukan penahanan, penetapan tersangka,
penggeledahan dan seterusnya sudah sesuai kaedah KUHAP dan putusan MK atau
belum. Jika menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan maka wajib pajak atau
kuasanya dapat mengajukan permohonan praperadilan.51
D. Prosedur Penangkapan menurut Undang-Undang yang Berlaku
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan
landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar
memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, atau
terdakwa sebagai manusia.
Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana
sebagai suatu proses, atau disebut “criminal justice proces”, dimulai dari proses
penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan,

serta

diakhiri

dengan

pelaksanaan

pidana

di

lembaga

pemasyarakatan.52
Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, akan tampak pentahapan
sebagai berikut :53
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Tahap pertama, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu
penyidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai
wewenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.54
Dalam penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP
menerangkan sebagai berikut : yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah
tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya
tindakan jabatan;
c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya;
d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
e) Menghormati hak asasi manusia.
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Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasala 5 ayat (1)
huruf b memperluas kewenangan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
meliputi kewenangan :55
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan
penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
Bunyi pasal diatas adalah sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan
sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada
pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a.
Pada tahap ini pembentuk Undang-Undang tampaknya menganggap masih
belum diperlukan kehadiran seorang penasihat hukum untuk mendampingi
tersangka. Sedangkan jika mengikuti kewenangan yang dimiliki oleh seorang
penyidik seperti kasus diatas, sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi
seseorang. Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) baik dalam Bab VI tentang tersangka dan terdakwa maupun
Bab VII tentang bantuan hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka
untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab
pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi penasihat hukum. Sebaiknya
aturan tentang “kapan” seorang pejabat polisi dapat memberhentikan seseorang
dan menanyai segala sesuatu yang bertalian dengan tindak pidana yang telah
55
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terjadi dengan usaha prevensi kejahatan, hendaknya dicantumkan secara lengkap.
Walaupun telah disiapkan suatu lembaga praperadilan, namun lembaga dimaksud
hanya berwenang memutus masalah kepentingan seseorang tersangka sejak ia
ditangkap, tidak menjangkau sejak tahap penyidikan.56
Tahap kedua, dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah
penangkapan (Bab V bagian kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang
penangkapan mengatur tentang :
1.
2.
3.
4.

Laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan;
Siapa yang berhak menangkap;
Apa isi surat perintah penangkapan;
Bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan;

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan
sebagai berikut :57
1. Bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17);
2. Bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau
memerlukannya (Pasal16);
3. Bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras
melakukan kejahatan (Pasal17).
Secara keseluruhan, butir 1 sampai dengan 3 menunjukkan motivasi
dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pejabat Polisi Negara. Tanpa
motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan
56
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penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan penangkapan tidak
ditegaskan dalam KUHAP. Hanya dalam Pasal 18 antara lain menyebutkan isi
surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singkat
kejahatan yang dipersangkakan. Penangkapan hanya dilakukan dengan surat
perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2)).
Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP diatur pengertian penagkapan yang
berbunyi :
“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
ini”58
Secara

sederhana dapat

dikatakan

penangkapan

adalah

tindakan

pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi
kepentingan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadao
seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti
permulaan yang cukup.59
Tahap Ketiga, dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan
(Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk
Undang-Undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini,

58

KUHAP Pasal 20
Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, (Bandung : Binacipta,
cetakan pertama, 1983), hlm. 20
59

35

terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya terdiri dari 12 (duabelas) pasal
dan 43 (empat puluh tiga) ayat.
Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat
pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan lanjutan yang merupakan kewenangan
penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat
dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan
jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan
dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena
alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa meminta ganti rugi
karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan
dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.60
E. Tata Cara Pengajuan Praperadilan dan Gugurnya Praperadilan
Tata cara pengajuan Praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu
Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.
Adapun yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan adalah :
a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya
Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya
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kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasanalasannya.61
b) Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak
mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan
permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan.62
c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan
Didalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak
sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak
ketida dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau
rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan
penyebutan alasan-alasannya.63
d) Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian
Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada
keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas
merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan
tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian
material yang menjadi dasar permohonannya.

61

KUHAP Pasal 79
KUHAP Pasal 80
63
KUHAP Pasal 81
62
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan
Praperadilan adalah :64
a) Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu: nama,
alamat, pekerjaan.
b) Dasar permohonan (fundamentum petendi), yang memuat uraian
tentang kejadian (feitelijke gronden factual grounds), dan uraian
tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi
dasar yuridis dari permohonan itu (techtsgronden, legal grounds).
c) Apa yang dimohon oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.
Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan
pemeriksaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah
dicatat dalam buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan
permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk
Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan
memeriksa perkaranya dalam sidang Praperadilan.
Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan
praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan
praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut
umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi.65

64
s. Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung:
Alumni, 1983), hlm.81
65
KUHAP, Pasal 83
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Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau
penuntut umum harus mengajukan permohonan banding kepada ke Pengadilan
Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya
Pengadlilan Negeri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas
perkara sidang harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah
memberikan putusan.66
Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal
88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi.
Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara
praperadilan secara cepat.67
Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang
dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1)
huruf d yang menyatakan bahwa :
“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri
belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”

66

Apriliana Safitri, Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah
Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wonosari, (Fakultas
Hukum: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hlm. 27
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F. Tuntutan dalam Praperadilan
Selama ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana memberikan pengawasan terhadap penyidik masih lemah. Bila tidak ada
ekspos media atau tidak ada perhatian publik terhadap suatu kasus tentunya
kontrol menjadi longgar. Disamping itu tak kalah penting, Polisi kita sering over
acting, yang penting ditangkap dulu orangnya. Selain itu juga ada tuntutan dari
atasan," kata kriminolog Erlangga Masdiana kepada detikcom.68
Setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, begitu pula halnya dengan
penegak hukum khususnya kepolisian, maka diperlukan suatu pengawasan baik
internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui
dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional kepolisian adalah pelaksana
hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat
(Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia), maka patut diwaspadai segala sesuatu yang
berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum.
Pemerintah telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti
kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan
ganti ruginya dalam “Sidang Praperadilan”. Mulai sejak diberlakukannya
Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
68

http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/ 105553/996111/10/salah-tangkappembunuh-asror i-akibat-polisi-over-acting, diakses pada 13 Januari 2021
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti
kerugian. Dalam Pasal 9 ditentukan : Besarnya ganti kerugian paling sedikit
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah), apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak
bisa

melakukan

Rp25.000.000,00

pekerjaan,
(dua

puluh

besarnya
lima

ganti

juta

kerugian

rupiah)

dan

paling

sedikit

paling

banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati,
besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda
dengan sebelumnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).69
G. Praperadilan Menurut Hukum Islam
KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka
dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak
hukum yang merugikan tersangka, sebagaimana Islam melindungi kemaslahatan
umatnya yang merasa terancam.

69

Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, Mas Hushendar, S.H., M.H.,
https://badilum.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2021
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Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syari’at Islam terbagi dalam
tiga tingkatan, yakni dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyyah
(tersier). Tingkatan-tingkatan tersebut tidak disebutkan dalam nash dan ijma’,
tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya penerapan hukum-hukum
syari’at yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh, seperti ibadah,
muamalah, pernikahan, kenegaraan, dan kasus-kasus hukum yang lainnya.70
Pemerintah dalam mewujudkan hukum positif, pokok utama yang harus
mendapat perlindungan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.71 Menurut Imam As-Syatibi, kemaslahatan yang
bersifat sekunder adalah segala sesuati yang dibutuhkan untuk mengurangi
kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan.72
a.

Perlindungan hukum terhadap agama
Agama marupakan fitrah bagi seseorang, dalam hukum positif disebut

sebagai hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau
gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang
bersifat dharuriyah ini harus melindungi agama warga negaranya, baik muslim
maupun nonmuslim.

Yusuf Qardawi, Membuikan Syari’at Islam :Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusiaí,
(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003) hlm. 77-78
71
A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 47.
72
Yusuf Qardawi, Membuikan Syari’at Islam :Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusiaí,
(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 63
70
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Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk
pribadi sesorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya,
dan menyakiti tanpa alasan yang benar.73
Terdapat dalil A-Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan
manusia untuk berbuat adil, diantaranya :

Artinya “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)74
Berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung
jawab pemerintah adalah menjamin hak-hak manusia untuk segala urusan dan
memberikan (menyampaikan hak-hak tersebut kepada mereka, serta mencegah
saling menganiaya di antara mereka merupakan hal yang sangat jelas.75
b.

Perlindungan hukum terhadap jiwa
Hak pertama dan daling utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk

hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.
Bagaimanapun faktor dan sebab, baik itu sakit parah, paksaan, kemiskinan,
73

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.14
An-Nahl (16) ayat 90
75
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 18
74
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kesewenangan, kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau kehilangan
sesuatu yang berharga, baik harta benda, keluarga, atau lainnya yang
menjadikannya susah dan kehilangan dan kekuasaan yang ada, seseorang tetap
tidak diperbolehkan mempercepat hidupnya dan kekuasaan yang ada, sesorang
tetap tidak diperbolehkan mampercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan,
mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah, dan lalai pada peringatan Allah. 76

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu
adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa (4) : 30)77
Saat seseorang terbunuh, terluka, atau teraniaya akibat kesewenangwenangan orang lain, maka dalam Islam untuk melindungi jiwanya pelaku dapat
dikenakan hukuman Qishash, Diyat, dan Kafarat.
c.

Perlindungan hukum terhadap akal
Islam menyeru kaum muslimin agar memiliki akal yang bisa memberi

petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan yang bisa menjaga
akal dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang dan
melakukan taklid yang melemahkan.
Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan
kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah
76
77

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 29.
An-Nisa (4) ayat 30
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pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak
mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila,
maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau
sanksi untuknya.78
d.

Perlindungan hukum terhadap keturunan (kehormatan)
Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu

domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan
tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya yang menyentuh kehormatan atau
kemuliaan seseorang. Islam juga menghinghinakan orang yang melakukan dosadosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan
memasukkan mereka kedalam golongan-golongan orang fasik.79
e.

Perlindungan hukum terhadap harta
Jika dikaitkan dengan praperadilan, harta seorang yang diduga melakukan

suatu kejahatan akan terlindungi, karena ia bebas melakukan kembali
pekerjaannya tanpa tersangkut dirinya dengan kasus yang sebenarnya tidak
dilakukannya.
Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemashlahatan, sudah semestinya
ia bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Sebagian orang
yang menganggap kemashlahatan sebagai petunjuk syariat yang independen,
berpendapat bahwa hadits “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh
memudharatkan (la dharara wa la dhirara)” menegaskan suatu prinsip utama
78
79

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 99
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 144
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dalam syariat. Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang tidak boleh merusak
dirinya dan orang lain, tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas
dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak dilarang,
kemashlahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara.80

Yusuf Qardawi, Membuikan Syari’at Islam :Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusiaí,
(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 69
80

BAB III
BENTUK PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 2/PID.PRA/2019/PN.JMB
MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN

A. Latar
Belakang
Diajukannya
Permohonan
Praperadilan
No.
02/Pid.pra/2019/PN.Jmb Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan Tindak
Pidana Penadahan
Pengadilan Negeri Jambi telah mengadili Perkara pidana permohonan
praperadilan dan telah menhatuhkan perkara antara A. Royyan Bin Kailani,
Tempat lahir Tenam Batanghari, Tanggal Lahir 17 Oktober 1998, Jenis Kelamin
Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat
Desa Tenam Rt. 04 Kec. Muaro Bulian Kab. Batang Hari, dalam hal ini diwakili
oleh Husnatul Adillah, M.SY dan Dania Yesiani, SH, Masing-masing adalah
Advokat pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia, beralamat di
Jl. Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo, dalam hal ini bedasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 058/Pid.B/PHI/III/2019,bertanggal 15 Maret 2019,
bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
Dalam hal ini melawan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq. Kepala Kepolisian
Resort Kota Jambi Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru, yang beralamat di jl.
Surya Dharma KM. 10 Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
yang diwakilkan oleh Kombes Mohamad Yudha Setyabudi,SH,S.I.K dkk anggota
Polri pada Bidang Hukum Polda Jambi, beralamat di Jln.Jendral Sudirman No.45
The

Hok

Jambi,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

08/Pra/III/2019/Advokasi tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di
46
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Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Tarakan

dengan

nomor

register

:

140/SK/Pid/2019/Pn-Jmb pada tanggal 26 Maret 2019.81
Berikut ini adalah latar belakang yang menyebabkan diajukannya
permohonan praperadilan oleh Tersangka tindak pidana penadahan melalui kuasa
hukumnya adalah :
1.

Fakta-Fakta Hukum yang Menjadi Dasar Permohonan Praperadilan Mengenai
Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Penadahan
Dalam sebuah surat permohonan praperadilan, tentulah pemohon
menyebutkan

kronologi

kejadian

yang

menyebabkan

diajukannya

permohonan praperadilan tersebut. Pemohon mengajukan permohonannya
bertanggalkan 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jambi dalam register No. 02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb
berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai dasar permohonan praperadilan
sebagai berikut :
a.

Bahwa Pemohon, mendengar kabar tertanggal 30 Januari 2019, bahwa
Rizki tertangkap karena telah mencuri barang orang lain, kemudian ada
Busser mengecek keberadaan Notebook di kost an Pemohon (A.
Royyan), karena menurut keterangan Rizki Notebook tersebut telah
dijual ke Pemohon namun Pemohon tidak ada ditempat karena Pemohon
lagi di Kampung halamannya di Desa Tenam Kec. Muara Bulian Kab.
Batanghari.
81

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , hml.1
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b.

Bahwa setelah pemohon mendengar kabar tersebut, Keesokan harinya
Kamis tanggal 31 Januari 2019, Pemohon langsung pergi ke Jambi ke
tempat Kost-an yang berada di Pucuk Kel. Rawasari. Kemudian datang
saksi korban (Deby) bersama pamannya, Pemohon meminta tolong
kepada FIRMANSYAH untuk mengembalikan Notebook tersebut,
karena tidak mengetahui kalau itu hasil pencurian. Sehingga akhirnya
FIRMANSYAH mengembalikan Notebook tersebut kepada Korban
Debby serta mengabarkan kepada Pemohon bahwa pihak korban mau
berdamai dan tidak akan melibatkan atau melaporkan Pemohon (A.
Royyan) ke Kepolisian secara lisan disaksikan Firmansyah dan Rudi.

c.

Bahwa sekitar bulan 10 Februari 2019 sekitar jam 19.56 WIB Pemohon,
tiba-tiba dikabarkan dari Wathshaap temannya yang bernaman RUDI
menyatakan bahwa ia dicari Busser (Polisi) masalah Notebook HP.
Kemudian RUDI memberikan No Hp Pemohon kepada Busser tersebut.

d.

Bahwa tidak beberapa hari kemudian sekitar tanggal 12 Februari 2019,
Pemohon kembali ditelpon oleh Busser yang mengaku bahwa yang
telpon tersebut adalah Jefry, dimana dalam telpon tersebut, Pemohon
disuruh ke Polsek Kota Baru.

e.

Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019, Pemohon dan Noven
pergi ke Polsek Kota Baru, dan tiba disana Pomohon langsung diperiksa
(BAP) oleh Termohon sebagai Tersangka, tanpa diperlihatkan atau
diberikan satupun surat kepada Pemohon tentang penangkapan Pemohon
termasuk surat perintah penangkapan dan surat tugas dari Termohon.
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Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Pemohon langsung dimasukan
kedalam Rutan Polsek Kota Baru tanpa adanya surat Penangkapan
maupun Surat Tugas.
f.

Bahwa setelah Pemohon ditahan 1 x 24 jam atau keesokan harinya,
Pemohon disuruh mentandatangani berkas-berkas dari Termohon, yaitu
surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat Penahanan, dan surat
penangkapan. Yang kata Termohon salinannya akan diberikan kepada
keluarga Pemohon.

g.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 Wib keluarga
Pemohon datang untuk memastikan apakah Pemohon telah ditahan di
Rutan polsek Kota Baru, namun Pemohon meminta kepada Termohon
untuk berdamai dengan syarat dari Termohon harus mengeluarkan uang
sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk membebaskan
Pemohon dari tahanan. Kemudian keluarga Pemohon berusaha untuk
memperoleh uang tersebut, hingga sekitar pukul 19.00 Wib keluarga
Pemohon kembali ke Polsek Kota Baru dengan membawa uang Rp.
5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun sesampainya diruangan
Termohon (Tiem 2), Termohon menolak uang tersebut dengan dalil telah
terlambat.

h.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Keluarga Pemohon mendapatkan
surat-surat

dari

Termohon

di

Polsek

Kota

Baru,

yaitu

surat

Pemberitahuan No. B/26/II/2019/Reskrim, surat perintah penangkapan
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No.

SP.Kap/21/II/2019/Reskrim,

dan

surat

Penahanan

No.

P.Han/II/2019/Reskrim.
i.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 surat penangkapan diberikan
kepada

keluarga

Pemoho

dalam

surat

Penangkapan

No.

SP.Kap/21/II/2019/Reskrim tidak menjelaskan uraian kejadian peristiwa
hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa setelah Pemohon ditahan
selama 20 hari penahanan, Pemohon maupun pihak keluarga tidak pernah
mendapatkan surat perpanjangan penahanan dari Termohon, padahal
keluarga Pemohon berulang kali datang ke Polsek Kota Baru untuk
melihat Pemohon dan juga sering bertemu dengan Termohon, tapi tidak
pernah menyampaikan surat perpanjangan penahanan Pemohon (A.
Royyan) kepada pihak keluarga Pemohon, namun Pemohon (A. Royyan)
tetap ditahan di Rutan Polsek Kota Baru.
j. Bahwa Kuasa Hukum pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 15.00
Wib, Kuasa Hukum mempertanyakan kepada Jaksa Winda melalui Via
Teldphone, yang mana jaksa Winda yang memegang perkara tersebut,
pada saat dipertanyakan melalui Via Telpone, bahwa A. Royyan masih
SPDP belum ada permohonan perpanjangan Penahanan dari Polsek Kota
Baru (Termohon).
k. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Kuasa
Hukum Pemohon langsung menghadap ke Kapolsek Kota Baru (Andi
Zulkifli,

S.Ik)

dan

mempertanyakan

proses

penangkapan

serta

perpanjangan penahanan A. Royyan. Selanjutnya Kapolsek menyuruh ke
Penyidiknya langsung untuk mempertanyakan semua pemberkasan
Pemohon.
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l. Bahwa diruang Termohon (tiem 2) tersebut, kuasa hukum menanyakan
kembali terhadap perpanjangan penahanan Pemohon (A. Royyan). Namun
Termohon (Tiem 2) belum juga menyerahkan surat perpanjangan
penahanan kepada kuasa hukum Pemohon dengan alasan berkas sama
Jefry dan lagi dijalan menuju ke Polsek. Kemudian kuasa hukum meminta
Sp. Han, dimana ternyata Sp. Han tersebut ada dalam berkas bundle
tersebut dan memberikan kepada Sp. Han kepada kuasa hukum Pemohon.
Setelah menunggu ± 1,5 jam, saudara Jefry yang ditunggu-tunggu tidak
kunjung tiba, hingga kuasa hukum mempertanyakan kembali kepada
Termohon (Tiem 2 : syamsuddin dan P. Simanjuntak), kenapa surat
perpanjangan penahanan belum juga diberikan kepada Pemohon ataupun
keluarga Pemohon, namun Termohon diam tidak menjawab sepatah
katapun.
m. Bahwa setelah hampir

± 1,5 jam menunggu Jefry, akhirnya Kuasa

Hukum meminta kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon dari
tahanan karena hingga saat ini Termohon tidak pernah ada surat
perpanjangan penahanan. Namun ditolak oleh Termohon karena
alasannya berkas telah naik ke kejaksaan. Hingga akhirnya kuasa hukum
akan mengajukan Praperadilan karena tidak adanya surat perpanjangan
penahanan.
n. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 16.30, Termohon (Jefry)
datang ke Kantor Kuasa Hukum Pemohon dan memberikan surat
perpanjangan Penahanan Pemohon, yang mana tanggal dalam surat
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perpanjanagan penahanan tersebut tidak sesuai pada tanggal diterimanya
oleh kuasa hukum Pemohon. Termasuk uraian singkat perkara, dimana
dalam surat tersebut menjelaskan tentang pencurian bukan penadahan
sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP
2.

Analisis Yuridis terhadap Fakta-Fakta Hukum Permohonan Praperadilan
Mengenai Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana
Penadahan
Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pemohon melalui kuasa
hukumnya menyebutkan analisis yuridis terhadap proses penangkapan dan
penahanan tersangka tindak pidana penadahan yang beberapa diantaranya
adalah pokok dari analisis yuridis tersebut diantaranya sebagai berikut
sebagai berikut :
a.

Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah
dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu dan tidak
memberikan Surta Perintah Penangkapan pada tanggal 12 Februari 2019,
karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal
18 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :
Pasal 18 ayat (1) KUHAP :
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh petugas kepolisisan
Negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan

identitas

tersangka

dan

menyebutkan

alasan
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penangkapan

serta

uraian

singkat

perkara

kejahatan

yang

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa82
b.

Bahwa penangkapan oleh Temohon dan Pemohon ternyata telah
dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan atau
memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan tersebut pada tanggal 12
Februari 2019, karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar
Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara
Pidana di Lingkungan Kepolisian (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai
berikut :
Pasal 70 ayat (2) perkap No. 12 Tahun 2009 :
Setiap tindak pengkapan wajib dilengkapi Surat Tugas dan Surat
Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan
penyidik yang berwenang
Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 :
Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas
wajib :
Memahami peraturan perundang-undangan terutama mengenai
kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta
batasan-batasan kewenangan.83
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c.

Bahwa Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada
tanggal 12 Februari 2019 tidak disertai surat Panggilan sebelumnya,
hanya berbentuk lisan dalam via telpon oleh Termohon, dengan ditakutitakuti oleh Termohon. Sehingga pada tanggal tersebut Pemohon datang
langsung ke Polsek Kota Baru. Maka tindakan Permohon telah
melanggar Pasal 72 dan Pasal 65 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara
Pidana di Lingkungan Kepolisian (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai
berikut :
Pasal 72 No. 12 Tahun 2009 :
Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut :
a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir
tanpa alasan yang patut dan wajar;
b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.84

d.

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Kuasa Hukum Pemohon
berulangulang kali mempertanyakan surat perpanjangan Pemohon,
dimana Pemohon telah ditahan selama 31 Hari penahanan tanpa adanya
surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri
Jambi. Sehingga Kuasa Hukum Pemohon meminta kepada Termohon
untuk mebebaskan Pemohon dari Rutan Polsek Kota Baru, namun ditolak
oleh Termohon dengan alasan surat tersebut ada namun dibawa oleh
84
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Jefry dan belum pernah surat Perpanjangan Penahahan tersebut diberikan
kepada Pemohon maupun Keluarga Pemohon. Dengan demikian adanya
Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon tidak
mengeluarkan Pemohon dari Rutan pada tanggal 05 Maret 2019, karena
tidak adanya perpanjangan penahanan yang diberikan kepada Pemohon
maupun Keluarga Pemohon. Bahwa dengan demikian Termohon
(penyidik) telah melanggar ketentuan dari Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 24
Ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut :
Pasal 21 ayat (3) KUHAP
(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan
atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus diberikan kepada keluarganya.
Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh
hari.
e.

Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai
dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan
akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara
Republik Indonesia incasu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya
memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON
dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain,
perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :
Pasal 7 ayat (3) :
Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

56

Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesi mengatur
sebagai berikut :
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma
hukum agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia.85
3.

Tuntutan Termohon Terhadap Sidang Praperadilan Menganai Sah Atau
Tidaknya Penangkapan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penadahan
Berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis yuridis diatas, pemohon
melalui kuasa hukumnya menyebutkan beberapa tuntutan terhadap putusan
sidang praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan terhadap
tersangka tindak pidana penadahan sebagai berikut :
a.

Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

b.

Menyatakan tindakan penangkapan dan Perpanjangan penahanan atas diri
PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan
KUHAP;

c.

Memerintahkan

kepada

TERMOHON

agar

segara

mengeluarkan/membebaskan PEMOHON atas Nama A. Royyah Bin
Kailani dari Rutan Tahanan Negara Polsek Kota Baru;
d.

Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil
sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian

85
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Indonesia,
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Nomor
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seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,-(Seratus Satu Juta Rupiah) secara
tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
e.

Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan
harkat serta martabatnya.86

4.

Jawaban (Eksepsi) Termohon terhadap dakta-fakta hukum analisis yuridis
pemohon
Dengan disebutkannya fakta-fakta hukum dan analisis yuridis
pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya pada tanggal 27
Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
a.

Terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh
Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 3 dan angka 4,
maka perlu Termohon tanggapi bahwa boleh-boleh saja Pemohon
mengupayakan upaya perdamaian dengan pihak korban, namun upaya
perdamaian tersebut pada kenyataannya tidak pernah disampaikan
kepada pihak Termohon dan selain itu pula bahwa tindak pidana yang
disangkakan terhadap Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kategori
tindak pidana aduan (Klacht Delict) dengan kata lain bahwa proses
pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon (Pasal
480 KUHP) tetap terus berjalan walaupun ada perdamaian antara pelaku
dengan pihak korban.87
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b. Terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh
Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 6 sampai dengan
angka 10, maka perlu Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1)

Bahwa benar pada tanggal 12

Pebruari 2019 Pemohon

mendatangai Polsek Kota Baru, yang untuk selanjutnya atas diri
Pemohon

dilakukan

pemeriksaan

oleh

pihak

Termohon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri Pemohon tersebut serta
didasari atas alat-alat bukti yang telah ada pada pihak Termohon,
maka pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
Nomor : SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Pebruari 2019;
2)

Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2019pihak Termohon menerbitkan
Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/20/II/2019/Reskrim
tertanggal 13 Pebruari 2019;

3)

Bahwa telah disebutkan secara jelas dan tegas pada Surat Perintah
Penangkapan nomor: SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Pebruari
2019 maupun

pada

Surat

Perintah

Penahanan

Nomor

:

SP.Han/20/II/2019/Reskrim tertanggal 13 Pebruari 2019 bahwa
dilakukannya penangkapan dan/atau penahanan atas diri Pemohon
tersebut dilakukan dikarenakan Pemohon telah diduga telah
melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 480
KUHP (tindak pidana penadahan);
4)

Bahwa pihak Termohon sama sekali tidak pernah meminta uang
kepada pihak keluarga Pemohon untuk kepentingan melakukan
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upaya perdamaian dengan pihak korban dan pada kenyataannya
pula bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon
tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana aduan (Klacht
Delict) dengan kata lain bahwa proses pemeriksaan tindak pidana
yang disangkakan terhadap Pemohon (Pasal 480 KUHP) tetap terus
berjalan walaupun ada perdamaian antara pelaku dengan pihak
korban.88
5)

Terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh
Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 1, maka
perlu Termohon tanggapi bahwa segala tindakan penyelidikan
dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon terkait
dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh
Pemohon tersebut telah mekanisme dan prosedur yang berlaku
bedasarkan peraturan perundagundangan yang berlaku di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.89

6)

Terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh
Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 2, maka
perlu Termohon tanggapi bahwa sebagaimana telah dimaklumi
bahwa pada tanggal 12

Pebruari 2019 Pemohon mendatangi

Polsek Kota Baru, yang untuk selanjutnya

atas diri Pemohon

dilakukan pemeriksaan oleh pihak Termohon. Berdasarkan hasil

88
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pemeriksaan atas diri Pemohon tersebut serta didasari atas alat-alat
bukti yang telah ada pada pihak Termohon, maka pihak Termohon
menerbitkan

Surat

Perintah

Penangkapan

Nomor

:

SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Pebruari 2019, oleh karena itu
jelas dan nyata bahwa penangkapan atas diri Pemohon tersebut
didasarkan

pada

Surat

Perintah

Penangkapan

Nomor

:

SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 dan Berita Acara
Penangkapan yang juga ditandatangani oleh Pemohon.90
7)

Terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh
Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 3, maka
perlu Termohon tanggapi bahwa surat pemberitahuan No.
B/26/II/2019/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan No.
SP.Kap/21/II/2019/Reskrim tertanggal 12 Februari 2019 yang
diterbitkan oleh pihak Termohon pada prinsipnya telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
karena pada kenyataannya Surat Pemberitahuan kepada keluarga
dan Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon tersebut dibuat
oleh Instansi yang berwenang serta ada memuat identitas dan
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara
kejahatan yaitu berupa penyebutan pasal ketentuan undang-undang
terkait dengan perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat
ia(Pemohon) diperiksa yaitu jelas disebutkan diperiksa di Polsek

90
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Kota Baru – Kota Jambi sebagaimana telah diwajibkan menurut
ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).91
8)

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 5
sampai dengan angka 7, maka perlu Termohon tanggapi bahwa
Termohon telah membuat surat panggilan kepada Pemohon pada
tanggal 12 Februari 2019 namun sebelum surat dikirim ke
Pemohon, Pemohon mendatangi Kantor Polsek Kota Baru pada
tanggal 12 Februari 2019 dan selanjutnya pihak Termohon
melakukan pemeriksaan atas diri Pemohon. Berdasarkan hasil
pemeriksaan atas diri Pemohon dan didasarkan pula pada alat-alat
bukti yang cukup yang telah dikumpulkan oleh pihak Termohon,
maka surat penangkapan atas diri Pemohon yang telah dipersiapkan
sebelumnya

disampaikan

kepada

Pemohon

dan

Pemohon

menandatangani surat penangkapan tersebut.92
9)

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian III. dan bagian IV, maka perlu
Termohon tanggapi bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan
pada jawaban/tanggapan Termohon pada angka angka 1 sampai
dengan angka 12 di atas sehubungan dengan permohonan
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Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka secara jelas, tegas
dan nyata terlihat bahwa segala tindakan dan perbuatan dalam
upaya melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan perkara atas
diri Pemohon selaku Tersangka Tindak Pidana Penadahan tersebut
dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku termasuk didalamnya tindakan pihak Termohon dalam hal
Penangkapan dan Perpanjangan Penahanan atas diri Pemohon.
Untuk itu tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon
terhadap Termohon adalah merupakan suatu tuntutan yang tidak
berdasar hukum sama sekali.93
B. Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/Pnjmb Mengenai Sah Atau
Tidaknya Penangkapan Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri
Jambi
Pertimbangan hakim

mengenai

permohonan

praperadilan tersebut

mengatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Termohon berupa
penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan prosedur
dan berdasarkan hukum, maka dengan demikian permohonan praperadilan a quo
tidak cukup bukti dan alasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak.
Berdasarkan

uraian-uraian

pertimbangan

tersebut

di

atas

dapat

disimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Termohon berupa
penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan prosedur
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dan berdasarkan hukum, yaitu pasal 17, 18, 19, 20 ayat (1), pasal 21 dan pasal 59
Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.94
Dengan demikian, permohonan praperadilan Pemohon ditolak untuk
seluruhnya dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun
Termohon tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan ini karena
urgensinya sudah cukup maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
Dengan pertimbangan yang cukup, hakim memutuskan utuk menolak
permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mengenai sah atau
tidaknya penangkapan tindak pidana penadahan. Hakim menyatakan permohonan
praperadilan yang dimohonkan Pemohon belum beralasan untuk dikabulkan,
menolak permohonan praperadilan yang dimajukan oleh pemohon untuk
seluruhnya, serta membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah NIHIL.
Diputuskan pada hari kamis tanggal 04 April 2019 oleh Morailam Purba, S.H.,
sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
praperadilan ini, dan putusan diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ermiyati Marlina
Situmorang, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa
Pemohon dan Kuasa Termohon.95
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BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO.2/PID.PRA/2019/PNJMB

A. Analisis Putusan Praperadilan No. 2/pid.pra/2019/PNJMB Mengenai Sah
atau Tidaknya Penangkapan di Pengadilan Negeri Jambi
Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian
penuntutan. Dalam hal ini, kasus permohonan praperadilan yang diperiksa oleh
Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB
tersebut secara normative sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam
ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi :96
Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan.
Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan
bahwa apabila ditinjau dari segi permohonan praperadilan yang diajukan maka
sudah sesuai dengan ketentuan yuridis yang mengaturnya. Hal ini berdasarkan
kasus Praperadilan dengan nomor perkara : 02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb adalah
mengenai sah atau tidaknya penangkapan terhadap tersangka tindak pidana
penadahan.
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Pasal 77 KUHAP
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Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, proses pemeriksaan
praperadilan dengan nomor perkara No.2/Pid.Pra/2019/PN.Jmb sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal tersebut. Proses pemeriksaan praperadilan tersebut
dipimpin oleh Hakim tungggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi
yaitu Hakim Morailam Purba, S.H., dengan dibantu oleh seorang panitera
pengganti yang bernama Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H. proses
pemeriksaan. Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa :
Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.97
Dalam memeriksa setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan
pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hakim
yang memeriksa dan memutuskan dalam kasus permohonan praperadilan No.
2/pid.Pra/2019/PN.Jmb mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka
tindak pidana penadahan berdasarkan pertimbangan yang cukup dan sudah tepat.
Dalam hal ini, hakim menolak permohonan praperadilan dikarenakan kurangnya
dalil serta alasan yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar petimbangan hakim
untuk menolak permohonan praperadilan tersebut. Dengan adanya pertimbangan
tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor
48 tahun 2009 yang menjelaskan tentang menyampaikan pertimbangan putusan
:98

97
98

KUHAP Pasal 78
Undang-Undang Nomor 4Tahun 2009
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a. Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat penulis terhadap perkara yang sedang
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Adapun yang menjadi pokok tuntutan dalam permohonana praperadilan
tersebut adalah berkaitan dengan proses penahanan terhadap tersangka A. Royyan
bin Kailani yang pada saat proses penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas
pada tanggal 12 Februari 2019. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 (1)
KUHAP sebagai berikut :
Pasal 18 ayat (1) KUHAP :
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh Petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan memperliharkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
Selain itu, Surat Pemberitahuan No. B/26/II/2019/Reskrim, Surat Perintah
Penangkapan No. SP.Kap/21/II/2019/Reskrim yang diterima oleh keluarga
Pemohon pada tanggal 13 Februari 2019 tidak menjelaskan kronologi secara
singkat tentang peristiwa hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Hal ini
bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku dalam Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal
18 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi :
Pasal 18 Ayat (1) KUHAP :
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh Petugas Kepolisian
Negara Repblik Indonesia dengan memperliharkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
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Pasal 18 Ayat (3) KUHAP :
(3) tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah
penangkapan dilakukan.99
Alasan lain yang menjadi pokok tuntutan permohonan praperadilan oleh
Pemohon adalah tidak memeprlihatkan Surat Perpanjangan Penahanan yang
dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, padahal Pemohon telah ditahan selama
31 hari penahanan di Rutan Polsek Kotabaru. Hal ini tidak sesuai dengan
ketentuan dari Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) KUHAP yaitu sebagai
berikut :
Pasal 21 Ayat (3) KUHAP
(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau
penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
diberikan kepada keluarganya.100
Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh
hari.101
Berkaitan dengan tanggapan (eksepsi) yang diajukan oleh Termohon yang
mempersoalkan proses penangkapan yang tidak sesuai dengan mekanismae
hukum yang berlaku, Termohon menanggapi bahwa segala tindakan penyelidikan
dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon oleh Pemohon tersebut
mekanismenya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

99

KUHAP Pasal 18
KUHAP Pasal 21
101
KUHAP Pasal 24
100

68

Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini tercantum dalam Eksepsi (jawaban)
Termohon poin ke 7.
Terhadap persoalan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon yang
tidak mengeluarkan surat penangkapan, Termohon menanggapi bahwa pada
tanggal 12 Februari 2019 Pemohon mendatangi Polsek Kotabaru, yang untuk
selanjutnya atas diri Pemohon dilakukan pemeriksaan oleh pihak Termohon.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri Pemohon tersebut serta didasari alat-alat
bukti yang telah ada pada pihak Termohon, maka pihak Termohon menerbitkan
Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Februari
2019, oleh karena itu jelas dan nyata bahwa penangkapan atas diri Pemohon
tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/II/2019
tertanggal 12 Februari 2019 dan Berita Acara Penangkapan yang juga
ditandatangani oleh Pemohon.
Termohon juga menjawab tuntutan dari Pemohon yang menyinggung
tentang Surat Perpanjangan Penahanan. Hal ini, Termohon menjelaskan bahwa
Surat Perpanjangan Penahanan No. B1100/N.5.10/Epp.1/03/2019 tertanggal 05
Maret 2019 adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi.
Dalam hal ini pihak Termohon tidak mengetahui tentang adanya Kode Surat : T-4,
(Create Time) pada tanggal 6 Maret 2019 Pukul 07:54:20 WIB yang terdapat
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Surat Perpanjangan Penahanan No. B1100/N.5.10/Epp.1/03/2019 tertanggal 05
Maret 2019 tersebut. 102
Dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan Termohon dalam
persidangan, membuktikan bahwa proses penangkan yang dilakukan kepada
Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sudah sesuai
dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18 (1) KUHAP :
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh Petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta
tempat ia diperiksa.
Dengan

mengajukan

SP.Kap/21/II/2019/Reskrim

foto
dan

copy

Surat

Surat

Perintah

Pemberitahuan
Penahanan

No.

Nomor

:

B/26/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Termohon
pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku karena pada kenyataannya Surat Pemberitahuan kepada keluarga dan
Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon tersebut dibuat oleh Instansi yang
berwenang serta ada memuat identitas dan menyebutkan alasan penangkapan serta
uraian singkat perkara kejahatan yaitu berupa penyebutan pasal ketentuan undangundang terkait dengan perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia
(Pemohon) diperiksa yaitu jelas disebutkan diperiksa di Polsek Kota Baru – Kota

102

Direktori putusan mahkamah
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb, hlm. 16

agung

republik

indonesia,

Putusan

Nomor
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Jambi sebagaimana telah diwajibkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Tindakan penyidik yang dalam hal ini Termohon melakukan penangkapan
dan penahanan dikatakan telah memenuhi prosedur dan berdasarkan hukum
sehingga sah menurut hukum jika sesuai dan memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Pasal 17, 18, 19 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penangkapan yang dilakukan oleh
Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi nomor.LP/B98/I/2019/SPKT II tanggal 20 Januari 2019, tentang Tindak Pidana Penadahan
sesuai Pasal 480 KUHPidana tindak pidana penadahan dengan bukti surat T-1
yang

dilandasi

dengan

Surat

Perintah

Penyidikan

nomor

SP.Lidik/98/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019, tentang Perintah Penyidikan
dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai pasal 480 KUHPidana dengan
bukti

surat

T-3

dan

Sp.Kap/21/II/2019/Reskrim

Surat

tanggal

12

Perintah
Februari

Penangkapan
2019,

tentang

nomor
Perintah

Penangkapan terhadap Tersangka An. A.ROYYAN Bin KAILANI, Perkara
Tindak Pidana Penadahan sesuai Pasal 480 KUHPidana dengan bukti surat T-21,
begitu pula dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon telah dilandasi
dengan Surat Perintah Penahanan nomor Sp.Han/20/II/2019/Reskrim tanggal 13
Februari 2019, tentang Perintah Penahanan terhadap tersangka An. A. ROYYAN
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Bin KAILANI, Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai dengan Pasal 480
KUHPidana dengan bukti surat T-25.103
Tindakan penangkapan yang dilakukan dan penahanan yang dilakukan
oleh Termohon telah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga Pemohon
berdasarkan Surat Pemberitahuan Penangkaoan nomor B/26/II/2019/Reskrim
tanggal 13 Februari 2019, tentang pemberitahuan penangkapan kepada keluarga
tersangka An. A.ROYYAN Bin KAILANI, Perkara Tindak Pidana Penadahan
sesuai Pasal 480 KUHPidana dengan bukti surat T-27, espedisi tanda terima Surat
Pemberitahuan Penangkapan tersangka An. A. ROYYAN Bin KAILANI kepada
keluarga An. MUAMMARAN tertanggal 13 Februari 2019 dengan bukti Surat T27, Surat Pemberitahuan Penahanan nomor SPHan/20/II/2019/Reskrim tanggal 13
Februari 2019, tentang Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka An.
A.ROYYAN Bin KAILANI berdasarkan bukti Surat T-25 dan ekspedisi tanda
terima Surat Pemberitahuan Penahanan tersangka An. A.ROYYAN Bin
KAILANI, kepada keluarga An. MUAMARAN (abang ipar dari PEMOHON),
tertanggal 13 Februari 2019 dengan bukti surat T-27 dan T-29.104
Pihak Termohon dalam praperadilan a quo didalam tanggapan tertulisnya
pada pokoknya telah menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang
dilakukan atas diri pemohon praperadilan dalam hal ini sebagai tersangka dan
diduga telah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dengan pasal 480

103
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb, hlm. 33
104
Direktori putusan mahkamah agung republik indonesia, Putusan Nomor
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb, hlm. 33
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KUHPidana adalah sudah dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan tembusan surat perintah baik surat
penangkapan dan tembusan surat perintah penahanan yang telah diserahkan
kepada keluarga pemohon dan karenanya permohonan pemohon cukup beralasan
untuk dinyatakan ditolak.
Tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon telah
sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkan hukum, maka dengan demikian
permohonan praperadilan a quo tidak cukup bukti dan alasan untuk dikabulkan
dan haruslah ditolak. Beberapa fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon
terpatahkan dengan adanya surat-surat yang diajukan oleh Termohon sebagai alat
bukti. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan
praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.
Faktor-faktor ditolaknya ganti kerugian dalam Praperadilan adalah
disebabkan seperti kurang pahamnya pemohon Praperadilan dalam menerapkan
aturan dalam Peraperadilan, keterangan dari pemohon yang tidak sesuai dengan
fakta yang membuat penasehat hukum salah dalam melakukan persepsi dan salah
membuat rumusan permohonan Praperadilan, pemohon melalui kuasa hukumnya
mengajukan permohonan yang hanya menitikberatkan pada segi materi saja,
terkesan membesar-besarkan dan kurang dapat mempertahankan dalil-dalilnya
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dalam

usaha

memperoleh

ganti

kerugian,

sehingga

membuat

Hakim

berkesimpulan pemohon tidak dapat membuktikan kebenarannya.105
Dalam memeriksa dan memutuskan pada kasus permohonan praperadilan
No. 02/Pir.Pra/2019/PN.Jmb mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka
tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jambi, hakim memiliki dasar
pertimbangan yang cukup untuk menolak permohonan praperadilan tersebut.
Dasar pertimbangan itu berupa kurangnya dalil serta alasan yang cukup dari
Pemohon praperadilan sehingga ditolaknya permohonan praperadilan tersebut,
serta pelaksanaan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon
sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ada dalam Pasal 14
ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :
Pasal 14 ayat (2)
Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.106
Dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib menjaga kemandirian
putusannya tanpa campur tangan dari manapun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :
Pasal 3
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi
wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan oleh pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
105
Reza Bondan, Faktor-Faktor Penyebab Ditolaknya Ganti Kerugian Dalam
Praperadilan : Studi Di Pengadilan Negeri Malang, (Thesis : Universitas Negeri Brawijaya, 2007)
106
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
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(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim haruslah mandiri dalam
putusannya serta berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
Dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang
kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat
melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk
mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau
kekuasaan.107
Dalam pemeriksaan praperadilan tersebut, hakim menetapkan bahwa
permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan hakim karena isi dari permohonan praperadilan a quo108 pada angka
6 s/d angka 12 menerangkan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan
penahanan Pemohon atas nama A. Royyan Bin Kailani, sedangkan sah atau
tidaknya penangkapan dan penahanan merupakan bagian dari materi pokok
praperadilan, maka dengan demikian dalil eksepsi tersebut bukanlah merupakan
dalil eksepsi karena telah memasuki materi pokok perkara dan juga tidak
menerangkan mengenai formalitas surat permohonan praperadilan a quo, sehingga
eksepsi Termohon haruslah ditolak.

107

Frans Magin Suseno, Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofis, (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 58-59
108
Definisi arti kata a quo adalah tersebut. Penggunaan kata a quo sering digunakan untuk
mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya. Tidak banyak yang bisa
dijelaskan dari istilah ini karena hanya sekedar merupakan kata pengganti dalam istilah asing.
Menurut penelusuran yang ada, kata tersebut diambil dari bahasa latin dan terus bertahan dalam
praktik hukum masyarakat terutama dalam bidang penegakan hukum di pengadilan.
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Kurangnya dalil dari pihak pemohon menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai Sah atau
Tidaknya Penangkapan Tindak Pidana Penadahan sesuai dengan Pasal 480
KUHPidana. Menurut seorang hakim Pengadilan Negeri Malang, Eko Wiyono,
SH, M.Hum, menjelaskan bahwa kekuatan alat bukti adalah alat-alat yang ada
hubungannya dengan suatu tindak pidana, daimana alat-alat tersebut digunakan
sebagai pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya
suatu tindak pidana. Setelah hakim menilai ternyata bukti-bukti dari pihak
pemohon tidak relevan dengan dalil-dalil yang diajukan, dalil-dalil yang diajukan
tidak bisa menguatkan, sedangkan kalau bukti surat maupun saksi dari pihak
termohon menurut hakim sesuai artinya bisa menguatkan dalil-dalil jawaban dari
termohon. Praperadilan menggunakan acara perdata sehingga pemohon harus bisa
membuktikan apa yang didalilkan.109
Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan
syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan juga
hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan yang lain
ada persesuaian atau tidak dan hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dalam
persidangan. Jika sudah dipertimbangkan oleh hakim, maka hakim bisa
memutuskan perkara pidana itu sesuai dengan hukum yang ada.
Keputusan hakim untuk menolak permohonan praperadilan mengenai sah
atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana di pengadilan negeri jambi
109
Auliana Rahmawati, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), (Universitas
Negeri Brawijaya : Fakultas Hukum), 2014
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dirasa sudah tepat. Hal ini dikarenakan proses penangkapan yang dilakukan oleh
termohon dalam hal ini adalah aparat kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, dengan menunjukkan bukti berupa surat perintah baik surat
penangkapan dan tembusan surat perintah penahanan telah diserahkan kepada
keluarga pemohon pada tanggal 13 Februari 2019 dan karenanya permohonan
pemohon cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, proses persidangan
perkara pokok tentang kasus penadahan tetap dilanjutkan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa isi putusan selain
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal
sebagai berikut:110
a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau
penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada
tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan
tersangka;
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan
atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka
wajib dilanjutkan;
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau
penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah
besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan
dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah
dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan
rehabilitasinya;
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang
tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan
bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka
atau dari siapa benda itu disita.

110

KUHAP Pasal 83
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B. Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Tersangka
Kasus permohonan praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai sah
atau tidaknya penangkapan Tindak Pidana Penadahan sesuai dengan KUHPidana
Pasal 480 yang diajukan oleh A. Royyan Bin Kailani, telah ditolak oleh hakim
dikarenakan tidak cukup bukti dan alasan untuk dikabulkan dan dinyatakan gugur,
dan kuasa hukum pemohon tidak memiliki tanggapan terhadap putusan tersebut,
sehingga proses pemeriksaan perkara pokok pidana penadahan tetap dilanjutkan.
Dengan gugurnya permohonan praperadilan, penetapan Hakim tersebut
secara yuridis berakibat menimbulkan implikasi bagi pemohon praperadilan yang
sekaligus sebagai Tersangka Tindak Pidana Pendahan. Implikasi putusan Hakim
terhadap tersangka tersebut berupa penetapan yang menyatakan bahwa
permohonan praeradilan dari pemohon dinyatakan gugur, dan membebani
pemohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sejumlah NIHIL.
Disamping itu, dikarenakan permohonan telah dinyatakan perkaranya
menjadi gugur karena tidak cukup bukti serta alasan dari pihak pemohon oleh
Pengadilan Negeri Jambi, maka berakibat perkara pokok tentang Tindak Pidana
Penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana yang disangkakan terhadap A. Royyan
Bin Kailani tetap dilanjutkan.
Kelanjutan Perkara Pidana Penadahan sesuai dengan Pasal 480
KUHPidana yang disangkakan kepada A. Royyan Bin Kailani dilanjutkan kepada
persidangan pidana pokok yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan
nomor 277/Pid.B/2019/PNJmb dengan berdasarkan ketentuan perundang-
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undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP dan
Undang-Undang N0. 48 Tahun 1981 tentang KUHAP, Majelis Hakim mengadili :
1. Menyatakan terdakwa A. Royyan Bin Kailani telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama
6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook merk HP
warna hitan (dikembalikan kepada saksi ONI MARLINA Binti
SARIPUDIN);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh YANDRI
RONI, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ERIKA SARI EMSAH
GINTING, S.H., M.H. dan ROMI SINATRA, S.H., M.H. masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019
di muka persidangan oleh kedua HAKIM anggota, dan dibantu oleh ERMIYATI
MARLINA SITUMORANG, SH., MH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri
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oleh WINDA MUHARRANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.111
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penangkapan tersangka tanpa mengajukan surat tugas dan surat
penangkapan merupakan landasan diajukannya permohonan Praperadilan oleh A.
Royyan bin Kailani melalui kuasa hukumnya kepada pemerintah yang berujung
ditolaknya permohonan Praeradilan oleh Hakim. Dengan ditolaknya oermohonan
Praperadilan oleh Pemohon, menjadi inti dari latar belakang permasalahan
penulisan skripsi ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai putusan
praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai sah atau tidaknya penangkapan
tindak pidana penadahan sesuai dengan KUHPidana pasal 480 yang diajukan oleh
A. Royyan Bin Kailani, bahwa keputusan hakim menolak permohonan
praperadilan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan penangkapan
yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah secara hukum, sehingga
proses pemeriksaan pidana pokok penadahan tetap dilanjutkan. Adapun
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Hasil putusan praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB adalah :
a.

Menyatakan permohonan praperadilan yang dimohonkan Pemohon
belum beralasan untuk dikabulkan;

b.

Menolak permohonan praperadilan yang dimajukan oleh Pemohon
untuk seluruhnya;
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c.
2.

Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah NIHIL.

Hasil analisis putusan praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB

adalah

penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai
prosedur dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga
hakim memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan tersebut.
Kurangnya dalil dan tidak cukup bukti serta alasan dari pihak pemohon
menjadi pertimbangan hakim untuk menolak pemohonan praperadilan
tersebut.
3.

Tahapan lanjutan dari ditolaknya permohonan Praperadilan tersebut
dilanjutkan kepada persidangan pidana pokok yang telah diputuskan oleh
majelis Hakim dengan nomor 277/Pid.B/2019/PNJmb dengan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya
Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang N0. 48 Tahun 1981 tentang
KUHAP, Majelis Hakim mengadili :
a. Menyatakan terdakwa A. Royyan Bin Kailani telah terbukti secara
sah

dan

meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

“PENADAHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara
selama 6 (enam) bulan;
c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya yang dijatuhkan;
d. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan;
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e. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook merk HP
warna hitan (dikembalikan kepada saksi ONI MARLINA Binti
SARIPUDIN);
f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh
YANDRI RONI, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ERIKA SARI
EMSAH GINTING, S.H., M.H. dan ROMI SINATRA, S.H., M.H. masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis
tanggal 20 Juni 2019 di muka persidangan oleh kedua HAKIM anggota, dan
dibantu oleh ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, SH., MH. selaku
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh WINDA MUHARRANI, S.H. Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dengan dihadiri Penasihat Hukum
Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.
B. Saran
Adapun saran yang disampaikan oleh penulis mengenai penelitian ini
adalah :
1.

Pada umumnya, kesadaran hukum masyarakat Jambi masih perlu
ditingkatkan. Sehingga pendidikan hukum perlu disosialisasikan ke segenap
lapisan masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan atau penerangan
hukum secara berkesinambungan. Apabila masyarakat memiliki kesadaran
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hukum yang baik maka mereka diharapkan dapat semakin mengerti dan
menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
2.

Dalam hal penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, masih banyak masyarakat Indonesis terkhusus masyarakat Jambi
mengenai praperadilan. Untuk mengurangi pelanggaran HAM kepada
Tersangka, diperlukan penyuluhan tentang praperadilan kepada segenap
lapisan masyarakat agar mereka dapat melindungi diri dari penyalahgunaan
jabatan oleh aparat penegak hukum.
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PUTUSAN
Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan

Negeri

Jambi

yang

mengadili

perkara

pidana

permohonan praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
A.

ROYYAN Bin KAILANI, Tempat lahir Tenam Batanghari,

Tanggal Lahir 17 Oktober 1998,Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Tenam Rt.
04 Kec. Muaro Bulian Kab. Batang Hari, dalam hal ini diwakili oleh
HUSNATUL ADILLAH, M.SY dan DANIA YESIANI, SH, Masingmasing adalah Advokat pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum
Indonesia, beralamat di Jl. Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam
Barajo,

dalam

hal

ini

bedasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

No.

058/Pid.B/PHI/III/2019,bertanggal 15 Maret 2019, bertindak untuk dan
atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
MELAWAN
Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota
Jambi Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru, yang beralamat di jl.
Surya Dharma KM. 10 Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON ;
dalam hal ini diwakili oleh KOMBES MOHAMAD YUDHA
SETYABUDI,SH,S.I.K dkk anggota Polri pada Bidang Hukum Polda
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Jambi, beralamat di Jln.Jendral Sudirman No.45 The Hok Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/Pra/III/2019/Advokasi
tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tarakan dengan nomor register : 140/SK/Pid/2019/Pn-Jmb pada
tanggal 26 Maret 2019;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar masing – masing pihak yang berperkara :
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya
tertanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jamb tanggal 18 Maret 2019 dalam register No.
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb telah mengajukan permohonan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
I.

FAKTA-FAKTA HUKUM
1. Bahwa

PERMOHONAN

PRAPERADILAN

ini

diajukan

berdasrkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :
PASAL 77 KUHAP :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memeutus
sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang
ini tentang :
a.

Sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian
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penyidikan atau penghentian penuntutan.
b.

Ganti kerugian atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara
pidananya

dihentikan

pada

tingkat

penyidikan

atau

tidaknya

suatu

penuntutan.
Pasal 79 KUHAP :
Permintaan

periksaan

tentang

sah

atau

penangkapan digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Bahwa Pemohon, mendengar kabar tertanggal 30 Januari 2019,
bahwa Rizki tertangkap karena telah mencuri barang orang lain,
kemudian ada Busser mengecek keberadaan Notebook di kost an
Pemohon (A. Royyan), karena menurut keterangan Rizki Notebook
tersebut telah dijual ke Pemohonnamun Pemohon tidak ada
ditempat karena Pemohon lagi di Kampung halamannya di Desa
Tenam Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
3. Bahwa setelah pemohon mendengar kabar tersebut, Keesokan
harinya Kamis tanggal 31 Januari 2019, Pemohon langsung pergi ke
Jambi ke tempat Kost-an yang berada di Pucuk Kel. Rawasari.
Kemudian datang saksi korban (Deby) bersama pamannya,
Pemohon

meminta

tolong

kepada

FIRMANSYAH

untuk

mengembalikan Notebook tersebut, karena tidak mengetahui kalau
itu

hasil

pencurian.

Sehingga

akhirnya

FIRMANSYAH

mengembalikan Notebook tersebut kepada Korban Debby serta
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mengabarkan kepada Pemohon bahwa pihak korban mau berdamai
dan tidak akan melibatkan atau melaporkan Pemohon (A. Royyan)
ke Kepolisian secara lisan disaksikan Firmansyah dan Rudi.
4. Bahwa sekitar bulan 10 Februari 2019 sekitar jam 19.56 WIB
Pemohon, tiba-tiba dikabarkan dari Wathshaap temannya yang
bernaman RUDI menyatakan bahwa ia dicari Busser (Polisi)
masalah Notebook HP.Kemudian RUDI memberikan No Hp
Pemohon kepada Busser tersebut.
5. Bahwa tidak beberapa hari kemudian sekitar tanggal 12 Februari
2019, Pemohon kembali ditelpon oleh Busser yang mengaku bahwa
yang telpon tersebut adalah Jefry, dimana dalam telpon tersebut,
Pemohon disuruh ke Polsek Kota Baru.
6. Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019, Pemohon dan
Noven pergi ke Polsek KotaBaru, dan tiba disana Pomohon
langsung diperiksa (BAP) oleh Termohon sebagai Tersangka, tanpa
diperlihatkan atau diberikan satupun surat kepada Pemohon tentang
penangkapan Pemohon termasuk surat perintah penangkapan dan
surat

tugas

dari

Termohon.

Kemudian

setelah

dilakukan

Pemeriksaan Pemohon langsung dimasukan kedalam Rutan Polsek
Kota Baru tanpa adanya surat Penangkapan maupun Surat Tugas.
7. Bahwa setelah Pemohon ditahan 1 x 24 jam atau keesokan harinya,
Pemohon disuruh mentandatangani berkas-berkas dari Termohon,
yaitu surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat Penahanan, dan
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surat penangkapan. Yang kata Termohon salinannya akan diberikan
kepada keluarga Pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 Wib
keluarga Pemohon datang untuk memastikan apakah Pemohon telah
ditahan di Rutan polsek Kota Baru, namun Pemohon meminta
kepada Termohon untuk berdamai dengan syarat dari Termohon
harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta
Rupiah) untuk membebaskan Pemohon dari tahanan. Kemudian
keluarga Pemohon berusaha untuk memperoleh uang tersebut,
hingga sekitar pukul 19.00 Wib keluarga Pemohon kembali ke
Polsek Kota Baru dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima
Juta Rupiah) namun sesampainya diruangan Termohon (Tiem 2),
Termohon menolak uang tersebut dengan dalil telah terlambat.
9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Keluarga Pemohon
mendapatkan surat-surat dari Termohon di Polsek Kota Baru, yaitu
surat Pemberitahuan No. B/26/II/2019/Reskrim, surat perintah
penangkapan No. SP.Kap/21/II/2019/Reskrim, dan surat Penahanan
No. P.Han/II/2019/Reskrim.
10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 surat penangkapan diberikan
kepada

keluarga

Pemoho

dalam

surat

Penangkapan

No.

SP.Kap/21/II/2019/Reskrim tidak menjelaskan uraian kejadian
peristiwa hukum yang dilakukan oleh Pemohon.
11. Bahwa setelah Pemohon ditahan selama 20 hari penahanan,
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Pemohon maupun pihak keluarga tidak pernah mendapatkan surat
perpanjangan penahanan dari Termohon, padahal keluarga Pemohon
berulang kali datang ke Polsek Kota Baru untuk melihat Pemohon
dan juga sering bertemu dengan Termohon, tapi tidak pernah
menyampaikan surat perpanjangan penahanan Pemohon (A.
Royyan) kepada pihak keluarga Pemohon, namun Pemohon (A.
Royyan) tetap ditahan di Rutan Polsek Kota Baru.
12. Bahwa Kuasa Hukum pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul
15.00 Wib, Kuasa Hukum mempertanyakan kepada Jaksa Winda
melalui Via Teldphone, yang mana jaksa Winda yang memegang
perkara tersebut, pada saat dipertanyakan melalui Via Telpone,
bahwa A. Royyan

masih

SPDP

belum ada permohonan

perpanjangan Penahanan dari Polsek Kota Baru (Termohon).
13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WIB,
Kuasa Hukum Pemohon langsung menghadap ke Kapolsek Kota
Baru

(Andi

penangkapan

Zulkifli,
serta

S.Ik)

dan

perpanjangan

mempertanyakan
penahanan

A.

proses
Royyan.

Selanjutnya Kapolsek menyuruh ke Penyidiknya langsung untuk
mempertanyakan semua pemberkasan Pemohon.
14. Bahwa diruang Termohon (tiem 2) tersebut, kuasa hukum
menanyakan kembali terhadap perpanjangan penahanan Pemohon
(A. Royyan). Namun Termohon (Tiem 2) belum juga menyerahkan
surat perpanjangan penahanan kepada kuasa hukum Pemohon
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dengan alasan berkas sama Jefry dan lagi dijalan menuju ke Polsek.
Kemudian kuasa hukum meminta Sp. Han, dimana ternyata Sp. Han
tersebut ada dalam berkas bundle tersebut dan memberikan kepada
Sp. Han kepada kuasa hukum Pemohon. Setelah menunggu ± 1,5
jam, saudara Jefry yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba, hingga
kuasa hukum mempertanyakan kembali kepada Termohon (Tiem 2 :
syamsuddin dan P. Simanjuntak), kenapa surat perpanjangan
penahanan belum juga diberikan kepada Pemohon ataupun keluarga
Pemohon, namun Termohon diam tidak menjawab sepatah
Katapun.
15. Bahwa setelah hampir ± 1,5 jam menunggu Jefry, akhirnya Kuasa
Hukum meminta kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon
dari tahanan karena hingga saat ini Termohon tidak pernah ada
surat perpanjangan penahanan. Namun ditolak oleh Termohon
karena alasannya berkas telah naik ke kejaksaan. Hingga akhirnya
kuasa hukum akan mengajukan Praperadilan karena tidak adanya
surat perpanjangan penahanan.
16. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 16.30, Termohon
(Jefry) datang ke Kantor Kuasa Hukum Pemohon dan memberikan
surat perpanjangan Penahanan Pemohon, yang
dalam

mana tanggal

surat perpanjanagan penahanan tersebut tidak sesuai pada

tanggal diterimanya oleh kuasa hukum Pemohon. Termasuk uraian
singkat perkara, dimana dalam surat tersebut menjelaskan tentang
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pencurian bukan penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480
KUHP.
II.

ANALISA YUDIRIS.
1. Bahwa penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON
adalah sangat tidak procedural, bertentang dengan hukum,
melanggar dan memperkosa hak asasi PEMOHON, Karena fakta
kejadian adalah PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON tanpa
memperlihatkan surat tugas serta tidak memberikan surat perintah
penangkapan pada saat Pemohon ditangkap di kantor Kepolisian
Sektor Kota Baru pada tanggal 12 Februari 2019.
2. Bahwa penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON
ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada
saat itu dan tidak memberikan Surta Perintah Penangkapan pada
tanggal 12 Februari 2019, karena itu tindakan TERMOHON
tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP
sebagai berikut:
Pasal 18 ayat (1) KUHAP :
“…(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh petugas
kepolisisan Negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas
serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan
yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa…”
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3. Bahwa surat permberitahuan No. B/26/II/2019/Reskrim, Surat
Perintah Penangkapan No. SP.Kap/21/II/2019/Reskrim yang
diterima oleh keluarga Pemohon pada tanggal 13 Februari 2019
tidak menjelaskan kronologi secara singkat tentang peristiwa
hukum

yang

dilakukan

Pemberitahuan

No.

oleh

Pemohon,

B/26/II/2019/Reskrim,

sehingga
Surat

surat

Perintah

Penangkapan No. SP.Kap/21/II/2019/Reskrim tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku dalam Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat
(3)
KUHAP;
4. Bahwa penangkapan oleh TEMOHON dan PEMOHON ternyata
telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak
memberikan atau memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan
tersebut pada tanggal 12 Februari 2019, karena itu tindakan
TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat
(2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN
NOMOR

12

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN

2009

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PENANGANAN

PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN (Perkap
No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut :
Pasal 70 ayat (2) perkap No. 12 Tahun 2009 :
“…Setiap tindak pengkapan wajib dilengkapi Surat Tugas dan
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Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan
penyidik yang berwenang…”
Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 :
“…Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas
wajib :
a.

Memahami

peraturan

perundang-undangan

terutama

mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan
penangkapan serta batasan-batasan kewenangan…”
5. Bahwa Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada
tanggal 12 Februari 2019 tidak disertai

surat Panggilan

sebelumnya, hanya berbentuk lisan dalam via telpon oleh
Termohon, dengan ditakuti-takuti oleh Termohon. Sehingga pada
tanggal tersebut Pemohon datang langsung ke Polsek Kota Baru.
Maka tindakan Permohon telah melanggar Pasal 72 dan Pasal 65
Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN

2009

TENTANG

PENGAWASAN

DAN

PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI
LINGKUNGAN KEPOLISIAN (Perkap No. 12 Tahun 2009)
sebagai berikut :
Pasal 72 No. 12 Tahun 2009 :
“…Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut :
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a.

Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir
tanpa
alasan yang patut dan wajar;

b.

Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;

c.

Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;

d.

Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;

e.

Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan…”

6. Bahwa seharusnya apabila memang terjadi Penangkapan terhadap
Pemohon pada tanggal 12 Februari 2019, tentulah sudah ada
tindakan persiapan dan pelaksanaan baik surat perintah penagkapan
maupun surat tugas yang disiapkan oleh Termohon, namun pada
tanggal 12 Februari 2019 di Polsek Kota Baru, Termohon tidak
memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada
Pemohon, sehingga ini merupakan perbuatan sewena-wenangan
seorang polisi dalam perkerjaanya sebagai aparat penegak hukum.
Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :
“…Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas
wajib :
c.

Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk
tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah
penangkapan…”
Pasal 72 No. 12 Tahun 2009 :
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“…Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a.

Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak
hadir
tanpa alasan yang patut dan wajar;

b.

Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;

c.

Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;

d.

Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;

e.

Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan…”

7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Kuasa Hukum Pemohon
berulang- ulang kali mempertanyakan surat perpanjangan Pemohon,
dimana Pemohon telah ditahan selama 31 Hari penahanan tanpa
adanya surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh
Kejaksaan Negeri Jambi. Sehingga Kuasa Hukum Pemohon
meminta kepada Termohon untuk mebebaskan Pemohon dari Rutan
Polsek Kota Baru, namun ditolak oleh Termohon dengan alasan
surat tersebut ada namun dibawa oleh Jefry dan belum pernah surat
Perpanjangan Penahahan tersebut diberikan kepada Pemohon
maupun Keluarga Pemohon. Dengan demikian adanya Pelanggaran
yang

dilakukan

oleh

Termohon

dimana

Termohon

tidak

mengeluarkan Pemohon dari Rutan pada tanggal 05 Maret 2019,
karena tidak adanya perpanjangan penahanan yang diberikan
kepada Pemohon maupun Keluarga Pemohon. Bahwa dengan
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demikian Termohon (penyidik) telah melanggar ketentuan dari Pasal
21 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut :
Pasal 21 ayat (3) KUHAP
“(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan
atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
diberikan kepada keluarganya”.
Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
“(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh
hari”.
8. Bahwa berdasarkan Surat Perpanjangan No. B1100/N.5.10/Epp.1/03/2019 tertanggal 05 maret 2019 yang
dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri, tentu
terjadi

kesewenang-wenangan

dalam

menepatkan

tanggal

pembuatan surat tersebut, dimana berdasarkan Kode Batang yang
berada dalam surat perpanjanga penahanan tersebut menjelaskan
bahwa dibuat Kode Surat : T- 4, (Create Time) pada tanggal 06
Maret 2019 pukul 07:54:20, maka telah terjadi manipulasi data
terhadap pembuatan tanggal surat perpanjangan penahanan yang
dilakukan oleh kejaksaan negeri jambi.
III. PENANGKAPAN
YANG

TIDAK

DAN
SAH

PERPANJANGAN
SECARA

PENAHANAN

HUKM

KARENA

MELANGGAR KETENTUAN HUKUM KUHAP BAHWA
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HAL-HAL YANG SUDAH DIKEMUKAN DI ATAS ADALAH
BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN
INI. PEMBAGIAN MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA
DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN
DAN PENGERTIAN BERKALA ;
1. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap
PEMOHON telah tidak menunjukan kepatuhan terhadap hukum
dengan tidak pemanggilan terhadap PEMOHON untuk dimintai
keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHAP mengatur sebagai
berikut :
Pasal 112 KUHAP :
“…(1)

Penyidik

yang

melakukan

pemeriksaan,

denga

menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang
memanggil tersangka dan saksi yang di anggap perlu untuk
diperiksa

dengan

surat

panggilan

yang

sah

dengan

memperhstikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya
panggilan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan
tersebut;
(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika
ia tidak datang, penyidik memanggil sejkali lagi, dengan
perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya…”
Dan Pasal 113 KUHAP mengatur sebagai berikut :
“…Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggi memberi
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alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada
penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang
ketempat kediamannya…”
2. Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan
melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada PEMOHON,
demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap PEMOHON
tanpa ada surat resmi;
3. Bahwa karena TERMOHON

tidak melaksanakan prosedur-

prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON
menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON
sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia incasu dalam
kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada
warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal
pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah
Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :
“…Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum
yang berlaku…” Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesi mengatur sebagai berikut :
“…Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak
berdasarkan norma hukum agama, kesopanan, kesusilaan serta
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menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia…”
4. Bahwa dalam perkembangan PRAPERADILAN telah menjadi
fungsi control Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak
tahap yang penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan
dengan penangkapan dan penahanan, sehingga oleh karenanya
tindakan tersebut patut di control oleh Pengadilan dengan
menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap
Pemohon adalah tidak SAH SECARA HUKUM KARENA
MELANGGAR KATENTUA KUHAP serta TIDAK SAH
SECARA HUKUM SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN.
Dengan demikian, jika seandainya menolak PERMOHONAN
PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan
MELETIGIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH
SERTA TIDAK SAHNYA PERPANJANGAN PENAHANAN
YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON
DAN

MEMANIPULASI

PERPANJANGAN

YANG

TANGGAL
TIDAK

SURAT

SEHARUSNYA

MENURUT
HUKUM YANG BERLAKU.
IV.

PENANGKAPAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN
KERUGIAN BAGI PEMOHON BAHWA HAL-HAL YANG
SUDAH DIKEMUKAN DI ATAS ADALAH BAGIAN YANG
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TIDAK TERPISAHKAN DARI BAGIAN INI. PEMBAGIAN
MENURUT JUDUL, SEMATA-MATA DIMAKSUDKAN
UNTUK MEMUDAHKAN PEMAPARAN DAN PENGERTIAN
BELAKA;
1. Bahwa tindakan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA
HUKUM SERTA PERPANJANGAN PENAHANAN YANG
TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap
PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai
berikut:
Pasal 9 ayat (1):
“…Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal
77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendahrendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)…”
Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan
bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada
PEMOHON adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita
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kerugian Immateriil berupa:
- Bahwa PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA
HUKUM SERTA PERPANJANGAN PENAHANAN

YANG

TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap
PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan
serta penderitaan bathin, serta Pemohon tidak bisa mengikuti
perkuliahan sebagai mahasiswa, dengan demikian jika dinilai
dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus
Juta Rupiah ).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri
Jambi

agar

segera

mengadakan

Sidang

Praperadilan

terhadap

TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana
diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP,
dan

mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Hakim Yang

Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan
sebagai berikut:
1.

Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan
dalam persidangan a-quo untuk
sehubungan

dengan

TIDAK

didengar
SAH

keterangannya

SECARA

HUKUM

PENANGKAPAN DAN
PERPANJANGAN PENAHANAN PEMOHON.
2.

Memerintahkan

kepada

TERMOHON

untuk

menghadirkan

PEMOHON Prinsipal atas nama A. Royyan dalam persidangan a-
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quo untuk didengar keterangannya
TIDAK SAH SECARA

sehubungan

dengan

HUKUM PENANGKAPAN DAN

PERPANJANGAN PENAHANAN PEMOHON;
Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:
1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan dan Perpanjangan penahanan
atas
diri PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar
ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan

kepada

TERMOHON

agar

segara mengeluarkan/membebaskan PEMOHON atas Nama A.
Royyah Bin Kailani dari Rutan Tahanan Negara Polsek Kota Baru;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian
Materiil sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan Kerugian
Immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga
total kerugian seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,-(Seratus Satu
Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
5. Memulihkan hak-hak

PEMOHON, baik

dalam kedudukan,

kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,
Jika Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil- adilnya (ex aequo et bono).
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
PEMOHON datang menghadap kuasanya yang bernama HUSNATUL
ADILLAH, M.SY dan DANIA YESIANI, SH, Masing-masing adalah
Advokat pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia,
beralamat di Jl. Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo,
dalam

hal

ini

bedasarkan

058/Pid.B/PHI/III/2019,

Surat

bertanggal

15

Kuasa
Maret

Khusus
2019,

No.

KOMBES

MOHAMAD YUDHA SETYABUDI,SH,S.I.K dkk anggota Polri pada
Bidang Hukum Polda Jambi, beralamat di Jln.Jendral Sudirman No.45
The

Hok

Jambi,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:08/Pra/III/2019/Advokasi tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor register :
140/SK/Pid/2019/Pn-Jmb pada tanggal 26 Maret 2019;
Menimbang, bahwa setelah permohonan PEMOHON dibacakan
dan menyatakan tetap pada permohonannya, TERMOHON mengajukan
jawaban tertanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI (Jawaban/Tanggapan);
1.------Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui
kebenarannya secara tegas dan terperinci.
2.-----Bahwa

terhadap

dalil

permohonan

Praperadilan

yang

diajukan oleh Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada
angka 1, maka tidak perlu Turut Termohon tanggapi secara
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panjang lebar karena dalil-dalil Pemohon pada angka 1 tersebut
hanya bersifat menyampaikan kutipan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam KUHAP.
3.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 2,
maka Termohon membenarkannya.
4.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 3 dan
angka 4, maka perlu Termohon tanggapi bahwa boleh-boleh saja
Pemohon mengupayakan upaya perdamaian dengan pihak korban,
namun upaya perdamaian tersebut pada kenyataannya tidak pernah
disampaikan kepada pihak Termohon dan selain itu pula bahwa
tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon tersebut tidak
termasuk dalam kategori tindak pidana aduan (Klacht Delict)
dengan kata lain bahwa proses pemeriksaan tindak pidana yang
disangkakan terhadap Pemohon (Pasal 480 KUHP) tetap terus
berjalan walaupun ada perdamaian antara pelaku dengan pihak
korban.
5.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 5,
maka Termohon membenarkannya dikarenakan sesuai denga fakta
yang ada.
6.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
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oleh Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 6
sampai dengan angka 10, maka perlu Termohon sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
a.

Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2019 Pemohon
mendatangai Polsek Kota Baru, yang untuk selanjutnya atas
diri Pemohon dilakukan pemeriksaan oleh pihak Termohon.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri Pemohon tersebut
serta didasari atas alat-alat bukti yang telah ada pada pihak
Termohon, maka pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12
Pebruari 2019;

b.

Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2019pihak Termohon
menerbitkan

Surat

Perintah

Penahanan

Nomor

:

SP.Han/20/II/2019/Reskrim tertanggal 13 Pebruari 2019
c.

Bahwa telah disebutkan secara jelas dan tegas pada Surat
Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/21/II/2019 tertanggal
12 Pebruari 2019 maupun

pada

Penahanan

: SP.Han/20/II/2019/Reskrim

tertanggal

Nomor
13

Pebruari

2019

Surat

Perintah

bahwa dilakukannya

penangkapan dan/atau penahanan atas diri Pemohon tersebut
dilakukan

dikarenakan

Pemohon

telah

diduga

telah

melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam ketentuan
Pasal 480 KUHP (tindak pidana penadahan);
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d.

Bahwa pihak Termohon sama sekali tidak pernah meminta
uang kepada pihak keluarga Pemohon untuk kepentingan
melakukan upaya perdamaian dengan pihak korban dan pada
kenyataannya pula bahwa tindak pidana yang disangkakan
terhadap Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kategori
tindak pidana aduan (Klacht Delict) dengan kata lain bahwa
proses pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan terhadap
Pemohon (Pasal 480 KUHP) tetap terus berjalan walaupun
ada perdamaian antara pelaku dengan pihak korban.

6.------Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian I. Fakta-fakta Hukum pada angka 11
sampai dengan angka 16, maka perlu Termohon sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
a.

Bahwa perpanjangan penahan atas diri Pemohon terkait
dengan perkara tindak penadahan sebagaimana diatur dalam
ketentuan

Pasal

Perpanjangan

480

KUHP

Penahanan

didasarkan

pada

Nomor

:

Surat
B-

1100/N.5.10/Epp.1/03/2019yang diterbitkan oleh Kepala
Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi
selaku Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2019;
b.

Bahwa sehubungan dengan adanya perpanjangan penahan
atas diri Pemohon tersebut telah pula diberitahukan oleh
pihak Termohon kepada pihak keluarga Pemohon yang
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nantinya akan Termohon buktikan pada persidangan pada
acara pembuktian nantinya;
Bahwa pihak Termohon baru mengetahui tentang Pemohon yang
menggunakan jasa Pengacara / Penasehat Hukum dikarenakan
pada tanggal 15 Maret 2019 pihak Penasehat Hukum tersebut ada
menjumpai pihak Termohon untuk meminta surat perpanjangan
atas

diri

Pemohon,

namun

dikarenakan

penyidik

yang

menyimpan berkas perkara atas nama Pemohon tersebut sedang
tidak berada di Kantor Termohon, maka permintaan Kuasa
Hukum Pemohon tersebut baru dapat

dipenuhi oleh pihak

Termohon pada pukul 16:30 Wib pada hari itu juga yaitu tanggal
15 Maret 2019.
7.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 1, maka
perlu Termohon tanggapi bahwa segala tindakan penyelidikan
dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon terkait
dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh
Pemohon tersebut telah mekanisme dan prosedur yang berlaku
bedasarkan peraturan perundag- undangan yang berlaku di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
8.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 2, maka
perlu Termohon tanggapi bahwa sebagaimana telah dimaklumi
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bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2019 Pemohon mendatangi Polsek
Kota Baru, yang untuk selanjutnya atas diri Pemohon dilakukan
pemeriksaan oleh pihak Termohon. Berdasarkan hasil pemeriksaan
atas diri Pemohon tersebut serta didasari atas alat-alat bukti yang
telah ada pada pihak Termohon, maka pihak Termohon
menerbitkan

Surat

Perintah

Penangkapan

Nomor

:

SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Pebruari 2019, oleh karena itu
jelas dan nyata bahwa penangkapan atas diri Pemohon tersebut
didasarkan

pada

Surat

Perintah

Penangkapan

Nomor

:

SP.Kap/21/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 dan Berita Acara
Penangkapan yang juga ditandatangani oleh Pemohon.
9.-----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 3, maka
perlu Termohon tanggapi bahwa surat pemberitahuan No.
B/26/II/2019/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan No.
SP.Kap/21/II/2019/Reskrim tertanggal 12 Februari 2019 yang
diterbitkan oleh pihak Termohon pada prinsipnya telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
karena pada kenyataannya Surat Pemberitahuan kepada keluarga
dan Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon tersebut dibuat
oleh Instansi yang berwenang serta ada memuat identitas dan
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara
kejahatan yaitu berupa penyebutan pasal ketentuan undang-undang
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terkait dengan perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat
ia(Pemohon) diperiksa yaitu jelas disebutkan diperiksa di Polsek
Kota Baru – Kota Jambi sebagaimana telah diwajibkan menurut
ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
10.----Bahwa

terhadap

dalil-dalil permohonan Praperadilan yang

diajukan oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada
angka

4,

maka

perlu Termohon tanggapi bahwa Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Repubik Indoesia Nomor 12 Tahun
2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara
Pidana di Lingkungan Kepolisian (Perkap Nomor 12 Tahun 2009)
sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya
Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Pada Pasal 101 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyidikan
Tindak Pidana disebutkan bahwa :
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Namun demikian terlepas dari berlaku atau tidak berlaku Perkap
Nomor 12 Tahun 2019, dalam hal ini pihak Termohon dalam
rangka melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan /atau
penyidikan perkara tindak pidana penadahan yang atas diri
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Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak satupun
perbuatan dan tindakan pihak Termohon yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.---Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 5
sampai dengan angka 7, maka perlu Termohon tanggapi bahwa
Termohon telah membuat surat panggilan kepada Pemohon pada
tanggal 12 Februari 2019 namun sebelum surat dikirim ke
Pemohon, Pemohon mendatangi Kantor Polsek Kota Baru pada
tanggal 12 Februari 2019 dan selanjutnya pihak Termohon
melakukan pemeriksaan atas diri Pemohon. Berdasarkan hasil
pemeriksaan atas diri Pemohon dan didasarkan pula pada alat-alat
bukti yang cukup yang telah dikumpulkan oleh pihak Termohon,
maka

surat

penangkapan

atas

diri

Pemohon

yang

telah

dipersiapkan sebelumnya disampaikan kepada Pemohon dan
Pemohon menandatangani surat penangkapan tersebut.
12.----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian II. Analisis Yuridis pada angka 8, maka
perlu Termohon tanggapi bahwaSurat Perpanjangan Penahanan
No. B- 1100/N.5.10/Epp.1/03/2019 tertanggal 05 Maret 2019
adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi.
Dalam hal ini pihak Termohon tidak mengetahui tentang adanya
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penyebutan tentang adanya Kode Surat : T-4, (Create Time)
pada tanggal 06Maret 2019 pukul 07:54:20, yang terdapat pada
Surat Perpanjangan PenahananNo. B- 1100/N.5.10/Epp.1/03/2019
tertanggal 05 Maret 2019 tersebut.Namun demikian jika Pemohon
ataupun Kuasa Hukum Pemohon merasa adanya tindakan
kesewenang-wenangan sehubungan dengan dengan penerbitan
Surat Perpanjangan Penahanan No. B-1100/N.5.10/Epp.1/03/2019
tertanggal 05 Maret 2019 tersebut, maka Termohon sarankan agar
pihak Kejaksaan Negeri Jambi turut dijadikan sebagai pihak yaitu
setidak- tidaknya sebagai Termohon II.
13.----Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon pada bagian III. dan bagian IV, maka perlu
Termohon tanggapi bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan
pada jawaban/tanggapan Termohon pada angka angka 1 sampai
dengan angka 12 di atas sehubungan dengan permohonan
Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka secara jelas, tegas
dan nyata terlihat bahwa segala tindakan dan perbuatan dalam
upaya melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan perkara atas
diri Pemohon selaku Tersangka Tindak Pidana Penadahan tersebut
dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku termasuk didalamnya tindakan pihak Termohon
dalam hal Penangkapan dan Perpanjangan Penahanan atas diri
Pemohon. Untuk itu tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh
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Pemohon terhadap Termohon adalah merupakan suatu tuntutan
yang tidak berdasar hukum sama sekali.
14.---Bahwa pada prinsipnya tidak ada satupun tindakan hukum yang
dilakukan
oleh pihak Termohon yang menyalahi ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon
kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang
memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak permohonan
Praperadilan Yang diajukan oleh Pemohon tersebut untuk
seluruhnya.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon kemukakan di
atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi
Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara permohonan Praperadilan ini
agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
1.

Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh
Pemohon untuk seluruhnya;

3.

Menyatakan segala perbuatan dan upaya-upaya hukum yang telah
dilakukan oleh Termohon

telah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan
Praperadilan ini kepada Pemohon.

118

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas jawaban TERMOHON, PEMOHON telah
mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2019 yang
pada pokoknya replik tersebut terlampir dalam berikta acara siding dan
atas replik tersebut, TERMOHON juga telah mengajukan dupliknya
secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2019 yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada jawabannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat, berupa :
1.

Foto copy surat pemberitahuan penangkapan dan Penahanan
B/26/II/2019 Reskrim tertanggal 13 Februari 2019, Bukti P-1;

2.

Foto

copy

Surat

Perintah

Penahanan

No.:

SP.Han/20/II/2019/Reskrim tertanggal 13 Februari 2019 Bukti P-2;
3.

Foto copy Perintah penahanan No.SP.Kap/21/II/2019/Reskrim
tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pemohn tanggal
13 Februari 2019 Bukti P - 3;

4.

Foto

copy

Surat

Perintah

Perpanjang

Penahanan

No.B-

1100/N.5.10/Epp.1/03/2019 tertanggal 05 Maret 2019 diterima
tanggal 15 maret 2019 Lampiran Kode Batang (Kode QR) Bukti P 4;
5.

Foto copy Surat Kuasa Khusus No.057/Pid.B/PHI/III/2019 tanggal
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13 April 2019 Bukti P - 5 ;
6.

Foto copy surat Keterangann dari Pemohon An.A.Riyan tertanggal
18 Maret 2019 Bukti P - 6;
Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi

materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai
dengan foto copynya di persidangan ;
Menimbang, bahwa TERMOHON untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa :
1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/B-98/I/2019/SPKT II
tanggal 30
Januari 2019 Bukti T-1.
2. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :
SP.Gas/20/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019 Bukti T-2.
3. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor :
SP.Lidik/98/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019 Bukti T-3
4. Foto Copy Berita Acara Keterangan Saksi a.n. ONI MARLINA
Binti
SARIPUDIN, tanggal 09 Februari 2019 Bukti T-4
5. Foto Copy Berita Acara Keterangan Saksi a.n. ONI MARLINA
Binti
SARIPUDIN, tanggal 09 Februari 2019 Bukti T-5
6. Foto Copy Berita Acara Keterangan Saksi a.n. DEBBY
RAMADHANA
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SIMAMORA Bin S.SIMAMORA, tanggal 09 Februari 2019
Bukti T-6
7. Foto Copy Berita Acara Keterangan Saksi a.n. SAMSUL BAHRI
Bin
SARIPUDIN, tanggal 09 Februari 2019 Bukti T-7
8. Foto Copy Berita Acara Keterangan Saksi a.n. SANTI GUSTINA
Binti
SARIPUDIN, tanggal 09 Februari 2019 Bukti T-8
9. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 15 / II / 2019 /
Reskrim tanggal
10 Februari 2019 Bukti T-9
10. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 15 / II / 2019 /
Reskrim tanggal
12 Februari 2019 Bukti T-10
11. Foto Copy Berita Acara keterangan Saksi A. ROYYAN Bin
KAILANI tanggal
12 Februari 2019 Bukti T-11.
12. Foto Copy Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas /20/II/ 2019 /
Reskrim
tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-12
13. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/20.a/II/2019/Reskrim
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tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-13
14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban a.n. ONI
MARLINA Binti
SARIPUDIN, Tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-14
15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DEBBY
RAMADHANA
SIMAMORA Bin S.SIMAMORA, Tanggal 12 Februari 2019
Bukti T-15.
16. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SAMSUL BAHRI
Bin
SARIPUDIN, Tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-16
17. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SANTI GUSTINA
Binti
SARIPUDIN tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-17.
18. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DERI PUTRA
PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-18.
19. Laporan Pelaksanaan hasil Gelar Perkara Lidik dan Sidik Tanggal
12
Februari 2019 Bukti T-19.
20. Foto Copy Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.
Tap/01/II/2019/Reskrim
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Tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-20.
21. Foto

Copy

Surat

Perintah

Penangkapan

Nomor

:

SP.
Kap/21/II/2019/Reskrim Tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-21.
22. Foto Copy Surat pernyataan penolakan didampigi pengacara,
Tanggal 12
Februari 2019 Bukti T-22.
23. Foto Copy Berita Acara penolakan didampingi pengacara Tanggal
12
Februari 2019 Bukti T-23.
24. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. A. ROYYAN
Bin KAILANI, Tanggal 12 Februari 2019 Bukti T-24.
25. Foto

Copy

Surat

Perintah

Penahanan

Nomor

:

SP.

Han/20/II/2019/Reskrim Tanggal 13 Februari 2019 Bukti T-25.
26. Foto Copy Foto Copy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan
Penahanan kepada Keluarga Nomor : B/26/II/2019/Reskrim
Tanggal 13 Februari 2019
Bukti T-26.
27. Foto Copy Buku Ekspedisi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan
Penahanan kepada Keluarga Nomor : B/26/II/2019/Reskrim
Tanggal 13 Februari 2019 Bukti T-27.
28. Foto Copy Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP) Tsk A. ROYYAN Bin KAILANI Nomor :
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B/16/II/2019/Reskrim Tanggal 18
Februari 2019 Bukti T-28.
29. Foto Copy Buku Ekspedisi Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan
(SPDP) Tsk a.n. A. ROYYAN Bin KAILANI Nomor :
B/16/II/2019/Reskrim Tanggal 18 Februari 2019 Bukti T-29.
30. Foto Copy Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor :
SPPP/20.a/II/2019/Reskrim.
Tanggal 28 Februari 2019 Bukti T-30.
31. Foto Copy Laporan Kemajuan Hasil Pemeriksaan Saksi a.n. DERI
PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR dan Tersangka a.n.
ROYAN Bin KAILANI, Tanggal 28 Februari 2019 Bukti T-31.
32. Foto Copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Nomor :
B1100/N.5.10/ E.pp-1/03/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Bukti T-32.
33. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Nomor :
B/47/III/2019/Reskrim. Tanggal 8 Maret 2019 Bukti T-33.
34. Foto Copy Buku Ekspedisi Surat Perpanjangan Penahanan
Nomor :
B/47/III/2019/Reskrim.Tanggal 8 Maret 2019 Bukti T-34.
35. Foto Copy Surat mengirimkan berkas perkara Tsk A. ROYYAN Bin
KAILANI
Nomor : B/24/III/2019/Reskrim Tanggal 21 Maret 2019 Bukti T-
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35.
36. Foto Copy Buku Register Berkas Perkara Tsk A. ROYYAN Bin
KAILANI
Bukti T-36.
37. Foto Copy Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara Pidana
An.Tersangka A.ROYYAN Bin KAILANI sedah lengkap (P-21)
dengan Nomor :B-1529/N.5.10/Epp.1/03/2019 tertanggal 28 Maret
2019;
Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai foto
copynya di depan persidangan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON
mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan Pendapat Ahli;
Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil Permohonannya tersebut
Pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang
Ahli yang mana telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing
memberika keterangan sebagai berikut;
Pendapat Ahli DR. RUSLAN ABDUL GANI, M.H. dipersidangan
memberikan pendapat dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :
-

Bahwa benar Penangkapan ialah suatu tindakan Penyidik
berupa
pengekangan semetara waktu terhadap tersangka. Yaitu 1 x 24
jam surat penangkapan tersebut berlaku.
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-

Bahwa benar, Penangkapan dilakukan kepada seseorang apabila
telah dilakukan upaya sebelumnya yaitu 2 kali pemanggilan
dengan jarak hari antara Panggilan 1 (satu) dengan Panggilan 2
(Dua) sebanyak 3 hari yang tujuannya untuk mempersiapkan
diri bagi orang yang dipanggil
guna membela hak dan kepentingannya.

-

Bahwa benar, apabila tidak memiliki jarak 3 hari antara
Panggilan 1
(satu) dengan Panggilan 2 (dua) tersebut, tentu Polisi telah
melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) PERKAP No. 14 Tahun
2012.

-

Bahwa benar, berdasarkan Pasal

17

KUHAP, perintah

penagkapan
dilakukan bukti pemulaan yang cukup.
-

Bahwa benar, berdasarkan Pasal 18 KUHAP, Pelaksanaan tuga
penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan
memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka
surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas
tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian
singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia
diperiksa.

-

Bahwa benar, uraian singkat dimaksud ialah adanya Locus
Delicti dan
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Tompus Delicti.
-

Bahwa benar, apabila Surat Tugas tidak diperlihatkan ke
Tersangka dan
tidak

memberikan

Surat Perintah

Penangkapan

maka Proses Penangkapan terhadap Tersangka tidak Sah
menurut Hukum.
-

Bahwa benar, Surat Perintah Penangkapan tidak boleh diberikan
keesokan harinya setelah ia ditangkap, Karena itu melanggar
HAM seseorang.

-

Bahwa

benar, Dilarang

memanggil

seseorang

untuk didengar keterangannya melalui Via Telpone, harus
memakai surat panggilan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal
27 PERKAP No. 14 Tahun 2012.
-

Bahwa

benar,

Pemberitahuan

kepada

Keluarga

baik

Penangkapan, Penahanan, Perpanjangan Penahanan segera
diberitahukan kepada keluarga tersangka maksimal 7 hari telah
disampaikan sebagaimana diatur dalam Putusan MK No.
3/PUU-XI/2013.
-

Bahwa benar, Tersangka dapat mengambil haknya kembali
untuk

didampingi

Penasihat

Hukum

dalam

membela

kepentingan dan haknya
dalam setiap pemeriksaan.
-

Bahwa

benar,

Surat

Perpanjangan

Penahanan

harus
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diberitahukan kepada keluarga Tersangka/Pesahat Hukum tidak
lebih dari 7 hari. Apabila melalui kantor pos padahal keluarga
tersangka sering bertemu dengan Penyidik atau polisi yang
menangani perkara tersebut maka itu merupakan sikap Mubazir,
harusnya diberikan saja langsung kepada keluarga tersangka
pada saat berkunjung dan melihat tersangka di
Rutan Polsek Kota Baru.
1. Keterangan Saksi FIRMANSYAH, dipersidangan menerangkan
dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :
-

Bahwa benar, saksi Firmansya dan Rudi satu kost an dengan
Pemohon

-

Bahwa benar, kejadian tersebut tanggal 19 Januari 2019 siang
hari, dimana Saksi Rizki mendatangi Kostan untuk menjual
Notebook dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
Setelah dicek oleh Saksi Firmansyah ada kerusakan seperti
baterai yang tidak menyimpan listrik sehingga apabila cash
tersebut dilepaskan maka Notebook tersebut mati, adanya
tombolnya yang tidak bekerja. Sehingga saksi Firmansyah
menyatakan bahwa Notebook tersebut kemahalan.

-

Bahwa benar, Pemohon mendengar hal tersebut langsung
melihat bersama firmanysah kondisi Notebook yang rusak
tersebut.

-

Bahwa benar, karena Pemohon tidak ada uang sebanyak yang
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diinginkan Rizki, Pemohon tidak menginginkannya.
-

Bahwa benar, tidak beberapa lama sekitar jam 14.00 Wib Rizki
datang lagi membawa Notebook tersebut, dan meminta tolong
minjam uang Rp. 400.000,- guna membayar kostan milik Rizki
yang mau habis kontrakannya, sehingga Pemohon memberikan
uang Rp. 400.000,- dan Rizki memberikan Notebook kepada
Pemohon.

-

Bahwa benar, Rizki tidak memberitahukan kalau Notebook
tersebut merupakan hasil pencurian, namun Rizki hanya
menyatakan bahwa itu Notebook

temannya

yang

lama

ditinggali dan tidak diambil lagi oleh
temannya.
-

Bahwa benar, saksi Firmansyah tidak mencurigai kalau itu
hasil bukan
hasil pencurian karena Notebook tersebut lengkap dengan Chasnya berserta tas Notebook serta Tas Ranselnya.

-

Bahwa benar, sekitar akhir Januari 2019, datang Rizki dengan
dua orang yang saksi tidak kenal mencari Pemohon guna
mengambil Notebook tersebut, saksi langsung menjelaskan
bahwa Pemohon lagi pulang kampong dan Notebooknya dibawa
oleh Pemohon.

-

Bahwa

saksi

menghubungi

Pemohon

bahwa

Notebook

tersebut hasil Pencurian yang dilakukan oleh Rizki, hingga
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akhirnya pada awal Februari 2019 Pemohon mengembalikan
Notebook tersebut kepada saksi Debby melalui Perantara
Firmansyah.
-

Bahwa benar, Saksi Debby tidak akan melaporkan perbuatan
Pemohon hanya melaporkan Perbuatan Rizki sebagai Pencurian.

-

Bahwa benar, telah terjadi perdamaian antara saksi Debby
dengan

Pemohon,

dimana

Debby

menyatakan

bahwa

permasalahan ini cukup sampai disini dan terjadilah perdamaian
secara lisan.
-

Bahwa benar, Pemohon tidak pernah mendapatkan surat
panggilan dari Kepolisian walaupun pihak kepolisian telah
datang ke kostan yang beralamat di Kel. Rawasari Kel. Kota
Baru dan bertemu dengan Rudi.

-

Bahwa benar, Pemohon mendapatkan Telpon dari Polisi yaitu
Jefriano dimana ia diperintahkan untuk datang ke Polsek Kota
Baru dikarenakan masalah HP.

-

Bahwa benar, tanggal 12 Febrauri 2019 sekitar pukul 10.00 Wib
Pemohon dan teman Pemohon (Novel) pergi terlebih dahulu ke
Polsek, kemudian saksi menyusul ke Polsek Kota Baru.

-

Bahwa benar, sesampai disana Pemohon sudah berada di ruang
Tim 2, ada 4 orang polisi, dimana Pemohon ditanya-tanya oleh
Polisi tersebut, kemudian tidak beberapa lama sekitar 30 menit
saksi keluar ruangan dan kembali ke ruangan, Pemohon telah
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jongko dengan tidak memakai celana lepis hanya memakai
celana pendek.
-

Bahwa benar, menurut kerterangan Novel, Pemohon telah
ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polisi.

-

Bahwa benar, saksi melihat Pemohon jongkok diruangan
tersebut dan tidak ada satupun surat yang dipegang oleh
Pemohon

atau

tidak

pernah

saksi

melihat

Pemohon

mentandatangani surat apapun di ruangan tersebut.
-

Bahwa benar, pada hari itu juga sekirat pukul 14.00 Wib
Pemohon dimasukan kedalam Rutan Polsek Kota Baru tanpa
ada Surat apapun, baik Surat Perintah Penangkapan maupun
Surat Tugas.

2. Keterangan Saksi MU’AMMAR, dipersidangan menerangkan
dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:
-

Bahwa benar, saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon A.
Royyan.

-

Bahwa benar, saksi mengetahui dan mendapatkan kabar dari
Polisi pada tanggal 13 Februari 2019, dimana saksi datang ke
Polsek Kota Baru dan diberikan 3 lembar surat yaitu Surat
Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, Surat Perintah
Penangkapan dan Surat Penangkapan.

-

Bahwa benar, saksi ada upaya damai dengan memberikan
uang Rp.5.000.000,- sebagai uang damai ke korban melalui
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polisi, namun karena telah terlambat berkas telah naik maka
uang tersebut tidak jadi diberikan.
-

Bahwa benar, keesokan harinya, tanggal 14 Februari 2019 saksi
menjenguk Pemohon di Rutan Polsek Kota Baru, dan
menanyakan perihal kenapa ditangkap hingga Pemohon
menjelaskan ia ditangkap pada tanggal 12 Februari 2019 tidak
ada surat satupun.

-

Bahwa benar, berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa surat
Perintah

Penangkapan

tertanggal

12

Februari

2019

ditandatangani oleh Pemohon tanggal 13 Februari 2019 berikut
juga pentandatanganan BAP Pemohon dan Surat Penahanan
Pemohon.
-

Bahwa benar, saksi sering bolak balik menjenguk Pemohon dan
sering ketemu dengan Polisi yang memeriksan Pemohon
(Syamsuddin, Jefriano, Simanjuntak, dan Irsan Sanjaya) tapi
tidak pernah Polisi tersebut memberitahukan surat perpanjangan
penahanan kepada saksi, hingga akhirnya saksi mendapatkan
kabar surat perpanjangan penahanan tanggal 15 Maret 2019 dari
Kuasa Hukum Pemohon di Kantor Kuasa Hukum.

-

Bahwa benar, Pemohon sebelum didampingi oleh Pengacara Ibu
Ana (Husnatul Adillah) telah didampingi Pengacara Ahmad
berdasarkan Penunjukkan yang dilakukan oleh Polisi, namun
karena tidak adanya kepuasan dalam pelayanan jasa hukum,
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akhirnya tanggal 13 maret 2019 Pemohon mencabut kuasa dari
Pengacara Ahmat dan memilih Pengacara Ibu Ana.
-

Bahwa benar, terhadap surat bukti P-6 yang diperlihatkan,
merupakan tulisan Pemohon yang ditulis dihadapan saksi,
dimana pada tanggal 18 Maret 2019, Pemohon dipaksa oleh
Termohon untuk mentandatangani Surat Penolakan Pengacara
dengan tanggal dimundurkan tanggal 12 Februari 2019.

Bahwa

terhadap

keterangan

saksi

tersebut

Pemohon

dan

Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;
Menimbang, bahwa untuk menyangkal Permohonan Pra Peradilan
Pemohona tersebut Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang
telah disumpah sesuai dengan Agamanya masing-masing;
1. Keterangan Saksi ONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
-

Bahwa benar saksi tinggal didaerah Rawasari dan bekerja sebagai
sales kosmetik;

-

Bahwa saksi punya anak a.n. DEBY yang memiliki notebook
yang diketahui telah dicuri oleh Sdr. DERY dengan barang bukti
lain berupa 2 (dua) tabung gas dan 1 (satu) unit tablet yang
diketahui dicuri pada hari Sabtu pagi 2 (dua) minggu sebelum Sdr.
DERY ditangkap;

-

Bahwa benar Sdr. DERY merupakan karyawan saksi yang bekerja
6 (enam) bulan sebagai penjual es cendol yang dibuat oleh Saksi;

-

Bahwa benar setelah barang-barang dicuri, Sdr. DERY tidak
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masuk bekerja lagi dan dihubungi sulit sehingga saksi curiga jika
yang melakukan pencurian adalah Sdr. DERY;
-

Bahwa saksi mendatangi Sdr. DERY dan menanyakan keberadaan
notebook yang diakui oleh Sdr. DERY telah dicurinya dan
kemudian dijual sehingga saksi menghubungi Polsek Kota Baru lalu
bersama penyidik membawa Sdr. DERY ke Polsek Kota Baru untuk
diamankan;

-

Bahwa notebook yang telah dicuri sangat dibutuhkan oleh anak
saksi untuk dipergunakan bekerja jualan online parfum sehingga
tanpa notebook tersebut, pekerjaan menjadi terhambat;

-

Bahwa saksi mengetahui notebook tersebut dibeli oleh Sdr. DEBY
dalam kondisi baru dan bagus seharga Rp.4.000.000,- (empat juta
rupiah) dengan surat lengkap yang awalnya saksi tidak mengetahui
kepada siapa notebook tersebut dijual;

-

Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi dari pencurian tersebut
adalah sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

-

Bahwa sebelumnya saksi juga telah mengalami pencurian sebanyak 2
(dua) kali pada tahun 2018 namun tidak mengetahui siapa yang
telah melakukan pencurian;

-

Bahwa saksi mengetahui kondisi notebook dalam keadaan baik
karena sering dipergunakan oleh Sdr. DEBY untuk bekerja;

-

Bahwa saksi menerangkan terhadap notebook yang dijual oleh
Sdr. DERY, saksi tidak pernah menyuruh untuk menjualkan dan
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saksi menerangkan tidak pernah ada upaya damai atau tidak ada
itikad baik yang dilakukan baik oleh pihak Sdr. DERY maupun oleh
pihak Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dan Sdr. DEBY
tidak mau berdamai dan tetap mau melanjutkan perkaranya untuk
diproses sesuai hukum yang berlaku.
2.

Keterangan saksi BRIPKA P.SIMANJUNTAK, S.H dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan :
-

Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu Polsek Kota Baru
Polresta Jambi yang telah bertugas sebagai Penyidik Pembantu
selama 10 (sepuluh) tahun;

-

Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dari
laporan
Sdr. ONI pada tanggal 30 Februari 2019 saat saksi sedang
melaksanakan tugas piket fungsi reskrim Polsek Kota Baru
Polresta Jambi;

-

Bahwa saksi dan rekan-rekan mendapat telfon dari Sdr. SAMSUL
yang mengatakan telah menangkap Sdr. DERY yang mengakui
telah melakukan tindak pidana pencurian sehingga saksi bersama
rekan-rekan mendatangi TKP 15 menit setelah ditelfon;

-

Bahwa saat saksi tiba di TKP, Sdr. ONI 3 (tiga) orang lainnya
yang juga ada Ibu Rt setempat sudah mengamankan Sdr. DERY
lalu saksi melakukan interogasi sedangkan rekan opsnal lainnya
mendatangi rumah Sdr. DERY dan mengamankan barang bukti;
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-

Bahwa saksi dan rekan bersama Sdr. ONI dan Sdr. SAMSUL
membawa Sdr. DERY ke Polsek Kota Baru Polresta Jambi untuk
dilakukan penyidikan pada tanggal 30 Januari 2019;

-

Bahwa benar saksi tidak ada menjanjikan kepada keluarga tersangka
untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan masalah
tersangka tersebut;

-

Bahwa benar saksi tidak ada meminta tebusan berupa uang untuk
menyelesaikan masalah tersangka tersebut;

-

Bahwa saksi

menerangkan

ada

dibuatkan

Surat

Perpanjangan

Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jambi dengan melampirkan
Laporan Kemajuan perkara Pasal 480 KUHP;
-

Bahwa benar A.ROYYAN Bin KAILANI dijadikan sebagai
tersangka dikarenakan adanya laporan dari Oni dan pengakuan dari
tersangka Dery waktu dilakukan Gelar Perkara di Polsek Kota
Baru;

-

Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan saksi-saksiperkara Sdr.
DERY yang dari hasil pemeriksaan Sdr. DERY diketahui salah satu
barang curian berupa 1 (satu) unit notebook telah dijual kepada
Pemohon sehingga perkara dikembangkan dengan melakukan
penyelidikan terhadap Pemohon pada tanggal 31 Januari 2019;

-

Bahwa saksi menerangkan pada tahap penyelidikan terhadap
perkara Pemohon telah disiapkan Surat Panggilan namun Surat
Panggilan tidak diberikan karena saat dilakukan pemanggilan,
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Pemohon tidak ada ditempat;
-

Bahwa terhadap perkara Sdr. DERY dan perkara Pemohon
tidak ada
dilakukan pemeriksaan konfrontir.

3.

Keterangan Saksi.BRIGADIR JEFRIANO dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan :
-

Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu Polsek Kota Baru
Polresta Jambi yang telah bertugas sebagai Penyidik Pembantu
selama 3 (tiga) tahun;

-

Bahwa dalam perkara ini, saksi bertugas melakukan pemeriksaan
terhadap Sdr. DERY dan Pemohon;

-

Bahwa yang pertama kali saksi lakukan adalah mengambil Berita
Acara Keterangan (BAK) terhadap Sdr. DERYdan Berita Acara
Keterangan (BAK) terhadap Pemohon yang sebelum melakukan
pemeriksaan, saksi ada menanyakan apakah Sdr. DERY atau
Pemohon perlu untuk didampingi;

-

Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap
Pemohon pada malam hari diruang pemeriksaan dengan kondisi
lampu dalam keadaan hidup dengan cara tanya jawab dengan posisi
duduk saksi didepan Pemohon sehingga pemeriksaan dilakukan
tanpa adanya tekanan dan tanpa adanya ancaman;

-

Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pemeriksaan, saksi
menanyakan mengenai kronologis kejadian, kesehatan Pemohondan
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barang bukti tindak pidana yang dilakukan;
-

Bahwa saksi menjelaskan hasil pemeriksaan dituangkan diatas
kertas (diprint) lalu diberikan kepada Pemohon untuk dibaca ulang
dan ditanyakan apakah yang tertuang dipemeriksaan sudah sesuai
atau sudah benar dan karena tidak ada perbaikan sehingga Pemohon
membubuhkan paraf pada hasil pemeriksaan;

-

Bahwa saksi menjelaskan terhadap perkara ini ada penyidik lain
yang melakukan pemeriksaan dan ada tim lain yang bergerak untuk
penanganan kasus yang dalam tim ini ada 4 (empat) orang dengan
tugas yang berbeda-beda;

-

Bahwa saksi menerangkan perkara Pemohon diketahui dari hasil
pengembangan perkara Sdr. DERY yaitu melakukan pencurian
notebook yang kemudian notebook tersebut dijual kepada Pemohon
yang diakui oleh Sdr. DERY notebook tersebut merupakan milik
temannya;

-

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah Pemohon ataupun
keluarganya meminta kepada Penyidik untuk dilakukan mediasi
ataupun itikad baik meminta maaf kepada pihak korban dan saksi
ataupun penyidik lainnya tidak ada dan tidak pernah meminta uang
serta tidak pernah bertemu dengan Pemohon ataupun keluarganya
yang ingin memberikan uang;

-

Bahwa saksi menerangkan ada melakukan pemanggilan terhadap
Pemohon namun Pemohon tidak berada ditempat sehingga saksi
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menelfon teman Pemohon untuk mecari tau keberadaan Pemohon;
-

Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan pemanggilan pertama
untuk Pemohon pada tanggal 10 Februari 2019;

-

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 12 Februari 2019 akan
mengantarkan surat panggilan kepada Pemohon namun Pemohon
datang sendiri ke Polsek Kota Baru Polresta Jambi yang langsung
masuk ke ruang pemeriksaan yang saat itu didalam ruang
pemeriksaan ada tim 2 penyidik unit reskrim Polsek Kota Baru
sehingga terhadap Pemohon langsung diambil Berita Acara
Keterangan (BAK) lalu dilakukan gelar perkara;

-

Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan, ada
memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan;

-

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendatangi Pemohon
untuk memaksa membubuhkan tanda tangan surat penolakan untuk
didampingi oleh Kuasa Hukum;

-

Bahwa benar saksi tidak ada menjanjikan kepada keluarga tersangka
untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan masalah
tersangka tersebut;

-

Bahwa benar saksi tidak ada meminta tebusan berupa uang untuk
menyelesaikan masalah tersangka tersebut;

-

Bahwa saksi
Penahanan

menerangkan
kepada

ada

Kejaksaan

dibuatkan
Negeri

Surat

Perpanjangan

Jambi

melampirkanLaporan Kemajuan perkara Pasal 480 KUHP;

dengan
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-

Bahwa benar A.ROYYAN Bin KAILANI dijadikan sebagai
tersangka dikarenakan adanya laporan dari Oni dan pengakuan dari
tersangka Dery
waktu dilakukan Gelar Perkara di Polsek Kota Baru;

-

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pemeriksaan
konfrontasi antara Sdr. DERY dengan Pemohon.

4.

Keterangan saksi BRIPKA SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan :
-

Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu Polsek Kota Baru
Polresta Jambi;

-

Bahwa saksi menerangkan ada ikut serta melakukan pemeriksaan
terhadap

perkara

Sdr.

DERY

yang

kemudian

dilakukan

pengembangan perkara karena muncul nama Pemohon sebagai
orang yang telah membeli salah satu barang bukti yang dicuri yaitu
1 (satu) unit notebook;
-

Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan gelar perkara dari tahap
penyelidikan ke tahap penyidikan;

-

Bahwa

saksi

administrasi

menerangkan

melakukan

penyelidikan dan penyidikan

tugas

melengkapi

yang diantaranya

membuat Surat Panggilan terhadap Pemohon pertama pada tanggal
10 Februari 2019 dan kedua pada tanggal 12 Februari 2019 namun
Surat Panggilan tersebut tidak diserahkan karena Pemohon datang
sendiri ke Polsek Kota Baru Polresta Jambi setelah ditelfon;
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-

Bahwa saksi menerangkan setelah Pemohon datang,

saksi

memerintahkan BRIGADIR JEFRIANO untuk mengambil Berita
Acara Keterangan (BAK) terhadap Pemohon lalu melakukan gelar
perkara dan dari hasil gelar perkara ditetapkan Pemohon sebagai
Tersangka Pasal 480 KUHP;
-

Bahwa

saksi

menerangkan

ada

membuat

Surat

Perintah

Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dan ada memberikan
Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Pemohon yaitu a.n.
MU’AMMAR pada tanggal 13 Februari 2019;
-

Bahwa saksi menerangkan proses hukum terhadap Pemohon telah
sesuai prosedur yang berlaku dan telah dilengkapi semua serta saksi
tidak

ada

mengalami

kendala

dalam

proses

penyelidikan/penyidikan;
-

Bahwa saksi menerangkan Surat Perpanjangan Penahanan sudah
diberikan kepada keluarga pada tanggal 8 Maret 2019 melalui pos
yang dilengkapi dengan bukti ekspedisi yang menuangkan nomor
handphone keluarga Pemohon;

-

Bahwa saksi menerangkan selama penahanan sering bertemu
dengan keluarga Pemohon namun setelah masa penahanan habis,
saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Pemohon;

-

Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan gelar perkara dari tahap
penyelidikan ke tahap penyidikan dengan jenis gelar perkara biasa
namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan konfrontir antara Sdr.
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DERY dengan Pemohon;
-

Bahwa saksi menerangkan barang bukti perkara Pemohon ada disita
dalam perkara Sdr. DERY pasal 363 KUHP;

-

Bahwa benar saksi tidak ada

menjanjikan

kepada

keluarga

tersangka untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan
masalah tersangka tersebut;
-

Bahwa benar saksi tidak ada meminta tebusan berupa uang untuk
menyelesaikan masalah tersangka tersebut;

-

Bahwa saksi

menerangkan

ada

dibuatkan

Surat

Perpanjangan

Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jambi dengan melampirkan
Laporan Kemajuan perkara Pasal 480 KUHP;
-

Bahwa benar A.ROYYAN Bin KAILANI dijadikan sebagai
tersangka dikarenakan adanya laporan dari Oni dan pengakuan dari
tersangka Dery waktu dilakukan Gelar Perkara di Polsek Kota
Baru;

-

Bahwa saksi menerangkan ada mengajukan Surat Permohonan
Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jambi pada
tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Perpanjangan Penahanan
diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 5 Maret 2019
yang diberitahukan kepada pihak keluarga Pemohon pada tanggal 8
Maret 2019 melalui pos;

-

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membicarakan tentang
harga damai dengan keluarga Pemohon.
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-

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon
akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik PEMOHON maupun

TERMOHON mengajukan kesimpulannya, tertanggal 02 April 2019 yang
mana kesimpulan tersebut terlampir dalam berita acra sidang dan
menyatakan bahwa dalam permohonan ini sudah tidak ada hal-hal yang
akan diajukan lagi selanjutnya memohon putusan ;
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara

persidangan,

yang

untuk

ringkasnya

putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut
TERMOHON mengajukan eksepsi Jawaban/Tanggapan sebagai berikut
;
DALAM EKSEPSI Jawaban/Tanggapan dari Termohon:
Menimbang,

bahwa

dalil-dalil

eksepsi

TERMOHON

pada

pokoknya menyatakan bahwa permohonan praperadilan PEMOHON pada
angka 6 s/d angka 12 terlihat belum secara gamblang dan terang
benderang

tentang

pokok-pokok

permohonan

Praperadilan

yang

dimohonkan, hal tersebut terbukti terhadap apa yang diuraikan dalam
dalil-dalilnya hanya merupakan uraian-uraian pasal dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kajian-kajian hukum dan
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argumentasi hukum yang tidak ada korelasinya terhadap tindakan hukum
TERMOHON, lebih lanjut lagi tidak menjelaskan dengan terang
benderang

tentang

pokok-pokok

permohonan

praperadilan

yang

dimohonkan sehingga permohonan yang diajukan sangatlah merupakan
suatu tuntutan yang tidak berdasar hokum sama sekali, oleh karena itu
haruslah ditolak secara keseluruhan ;
Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “praperadilan” adalah
wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :
Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Permintaan ganti
rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 77
Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang
menyatakan bahwa “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 rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

144

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
materi pokok dari praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan
ganti

rugi

atau

rehabilitasi

bagi seorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama isi dari
permohonan praperadilan a quo ternyata mengenai sah atau tidaknya
penangkapan dan penahanan PEMOHON atas nama A.ROYYAN Bin
KAILANI;
Menimbang, bahwa dengan demikian isi dari permohonan
praperadilan a quo termasuk bagian dari materi pokok praperadilan
sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang No. 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
Menimbang, bahwa dalil eksepsi TERMOHON menyatakan bahwa
permohonan praperadilan a quo pada angka 6 s/d angka 12 terlihat belum
secara gamblang dan terang benderang tentang pokok-pokok permohonan
Praperadilan yang dimohonkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena isi dari permohonan praperadilan a
quo pada angka 6 s/d angka 12 menerangkan mengenai sah atau tidaknya
penangkapan dan penahanan PEMOHON atas nama A.ROYYAN Bin
KAILANI, sedangkan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
merupakan bagian dari materi pokok praperadilan, maka dengan demikian
dalil eksepsi tersebut bukanlah merupakan dalil eksepsi karena telah
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memasuki materi pokok perkara dan juga tidak menerangkan mengenai
formalitas surat permohonan praperadilan a quo, sehingga eksepsi dari
TERMOHON haruslah ditolak ;
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan
permohonan praperadilan adalah karena TERMOHON telah melakukan
penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON tidak berdasarkan
hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak sah ;
Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan PEMOHON
tersebut, TERMOHON menyangkalnya dengan mengemukakan alasan
bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON atas nama
A.ROYYAN Bin KAILANI yang dilakukan oleh Termohon adalah sah
menurut hukum ;
Menimbang,

bahwa

oleh

karena

permohonan

praperadilan

PEMOHON telah disangkal oleh TERMOHON, maka menjadi kewajiban
bagi PEMOHON untuk membuktikan kebenaran permohonannya,
sebaliknya kepada TERMOHON juga haruslah membuktikan dalil
sangkalannya ;
Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

kebenaran

permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat yang
diberi tanda P–1 sampai dengan P-6;
Menimbang,
menguatkan

bahwa

sebaliknya

TERMOHON

untuk

dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang
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diberi tanda T-1 sampai dengan T–37;
Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam
permohonan praperadilan a quo adalah apakah penangkapan dan
penahanan terhadap diri PEMOHON atas nama A.ROYYAN Bin
KAILANI yang dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan Bukti T-25
sampai dengan bukti T-27 telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan
hukum atau tidak ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penangkapan dan
penahanan” berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut :
Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UndangUndang ini, sedangkan penahanan adalah penempatan Tersangka atau
Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau
Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyidik” dalam pasal 1
Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan ;

147

Menimbang, bahwa yang menjadi Penyidik dalam perkara in cassu
adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq. Kepala Kepolisian Resort
Kota Jambi Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru (TERMOHON) ;
Menimbang, bahwa tindakan Penyidik yang dalam hal ini
TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan dikatakan telah
memenuhi prosedur dan berdasarkan hukum sehingga sah menurut hukum
jika sesuai dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 17, 18, 19,
20 ayat (1), pasal 21 dan pasal 59 Undang – Undang No. 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana ;
Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan
perkara in cassu adalah TERMOHON melakukan penangkapan terhadap
PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor.LP/B-98/I/2019/SPKT II
tanggal 30 Januari 2019, tentang Tindak Pidana Penadahan sesuai pasal
480 KUHPidana tindak pidana penadahan (vide bukti surat (T-1)) yang
dilandasi

dengan

Surat

Perintah

Penyidikan

nomor

SP.Lidik/98/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019, tentang Perintah
Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai pasal 480
KUHPidana (vide bukti surat (T-3)) dan Surat Perintah Penangkapan
nomor : Sp.Kap/21/II/2019/Reskrim

tanggal

12

Februari

2019,

tentang Perintah Penangkapan terhadap Tersangka An. A.ROYYAN Bin
KAILANI, Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai pasal 480
KUHPidana (vide bukti surat T-21), begitu pula dalam melakukan
penahanan terhadap PEMOHON telah dilandasi dengan Surat Perintah
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Penahanan nomor : Sp.Han/20/II/2019/Reskrim tanggal 13 Februari 2019,
tentang Perintah Penahanan terhadap tersangka An. A.ROYYAN Bin
KAILANI, Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai pasal 480
KUHPidana (vide bukti surat (T-25);
Menimbang, bahwa atas tindakan penangkapan dan penahanan
tersebut
telah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga PEMOHON berdasarkan
Surat Pemberitahuan Penangkapan nomor B/26/II/2019/Reskrim tanggal
13 Februari 2019, tentang pemberitahuan penangkapan kepada keluarga
tersangka An. A.ROYYAN Bin KAILANI, Perkara Tindak Pidana
Penadahan sesuai pasal 480 KUHPidana (vide bukti surat (T-27), espedisi
tanda

terima

Surat

Pemberitahuan

Penangkapan

tersangka

An.

A.ROYYAN Bin KAILANI, Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai
pasal 480 KUHPidana kepada keluarga An. MUAMMARAN tertanggal
13 Feberuari 2019 (vide bukti surat (T-27), Surat Pemberitahuan
Penahanan nomor SPHan/20/II/2019/Reskrim tanggal 13 Februari 2019,
tentang Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka An.
A.ROYYAN Bin KAILANI, Perkara Tindak Pidana Pendahan sesuai
pasal 480 KUHPidana (vide bukti surat T-25) dan ekspedisi tanda terima
Surat Pemberitahuan Penahanan tersangka An. A.ROYYAN Bin
KAILANI, Perkara Tindak Pidana Penadahan sesuai pasal 480
KUHPidana kepada keluarga An. MUAMARAN (abang ipar dari
PEMOHON), tertanggal 13 Februari 2019 (vide bukti surat (T-27 dan T-
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29);
Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sudah sejalan dengan pasal
59 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu
terhadap Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau
Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka
atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi
penangguhannya ;
Menimbang, bahwa TERMOHON sebagai aparat penegak hukum
(Penyidik) diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan
tindakan penyidikan diantaranya berupa penangkapan dan penahanan;
Menimbang, bahwa Termohon melakukan penangkapan dan
Penahanan terhadap

tersangka

A.ROYYAN

Bin

KAILANI

dikarenakan adanya laporan dari saksi korban Oni yang menyatakan
telah kehilangan 1 (satu) unit Not Bok yang mana Pelapor menyatakan
bahwa yang mengambilnya adalah Sdr.Dery dan Termohon melakukan
penangkapan terhadap Dery dan melakukan pengembangan terhadap
laporan Sdr.Oni tersebut dan dilanjutkan dengan melangsungkan Gelar
Perkara terhadap perkara Sdr.Dery dan muncullah nama tersangka
A.ROYYAN Bin KAILANI, dan pada saat tersebut Termohon langsung
melakukan upaya pengejaran terhada tertuduh A.ROYYAN Bin

150

KAILANI dan pada tanggal 13 Februari 2019 dilakukan penangkapan
dan penahanan terhadap tersangka A.ROYYAN Bin KAILANI di Polsek
Kota Baru;
Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Undang-Undang No. 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa perintah
penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hal ini tidak
diatur secara tegas oleh Undang-Undang sejauh mana yang dimaksud
dengan “bukti permulaan yang cukup”, sehingga yang dapat mengukur
apakah bukti permulaan tersebut cukup atau tidak adalah mutlak
kewenangan penuh dari TERMOHON selaku Penyidik yang diberikan
oleh Undang- Undang, dan TERMOHON tidak mempunyai kewenangan
untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana
tetapi hanya diberikan kewenangan untuk menyangka atau menduga
adanya suatu tindak pidana dan sangkaan atau dugaan tersebut nanti akan
dibuktikan di persidangan Pengadilan apakah benar atau tidak
sangkaannya tersebut ;
Menimbang, bahwa menurut pengadilan pengajuan gugatan
praperadilan oleh tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan
suatu tindak pidana adalah merupakan hak sebagai suatu bentuk
pengawasan horizontal dalam kaitan pelaksanaan tugas penegak
hukum(Penyidik) yang sedang melakukan penyidikan atas dugaan telah
terjadinya suatu tindak pidana penadahan sesuai dengan Pasal
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480 KUHPidana dan melakukan upaya paksa atas diri tersangka baik
berupa penangkapan maupun penahanan sehingga diharapkan bahwa
setiap tindakan penyidik dapat berjalan dan dilakukan dalam prosedur
yang benar dan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia serta
menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah(presumption of innocent);
Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan alasan pemohon
yang menyatakan bahwa tembusan surat perintah penangkapan dan atau
penahanannya tidak diserahkan kepada keluarganya, tentu haruslah
dipahami bahwa dengan hadirnya penasehat hukum dan juga orang
bernama Muammar disertai seorang teman-teman
(pemohon) pada saat diperiksa

di kantor

dari

tersangka

termohon, maka menurut

pengadilan kehadiran penasehat hukum terdakwa tersebut sudah dapat
memberi jaminan akan perlindungan hak-hak pemohon sebagai tersangka,
dan demikian juga kehadiran saksi Muammar (adik ipar pemohon) di
Kantor termohon adalah juga seharusnya dapat mempergunakan haknya
untuk mengajukan protes atau keberatan jika dipandang tindakan
termohon telah dilakukan melanggar hak-hak dari pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan
TERMOHON berupa penangkapan dan penahanan terhadap diri
PEMOHON telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan hukum, yaitu
pasal 17, 18, 19, 20 ayat (1), pasal 21 dan pasal 59 Undang – Undang No.
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
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Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan
praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah agar Pengadilan
Menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/21/II/2019/Reskrim,
tanggal 12 Februari 2019 dan Surat Perintah Penahanan No.
SP.Han/20/II/2019/Reskrim tanggal 13 Februari 2019 TIDAK SAH dan
melanggar ketentuan KUHPidana;
Menimbang, bahwa menyikapi tuntutan pemohon, pihak Termohon
didalam Tanggapan tertulisnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa
penangkapan dan penahanan yang dilakukan atas diri pemohon
praperadilan dalam kedudukannya sebagai tersangka dan diduga telah
melakukan tindak Pidana Penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHPidana
adalah sudah dilakukan secara sah dan tembusan surat perintah baik surat
penangkapan dan tembusan surat perintah penahanan telah diserahkan
kepada keluarganya bernama Muammar pada tanggal 13 Februari 2019
dan karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dinyatakan
ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum yang dilakukan
TERMOHON berupa penangkapan dan penahanan terhadap diri
PEMOHON telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan hukum, maka
dengan demikian permohonan praperadilan a quo tidak cukup bukti dan
alasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan a quo
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tidak cukup bukti dan alasan untuk dikabulkan sehingga ditolak,
sedangkan petitum No. 3 No. 4 dan No.5 bertumpu pada permohonan
praperadilan a quo yang telah ditolak, maka terhadap petitum No. 3 No. 4
dan No.5 tersebut haruslah ditolak juga ;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan praperadilan
PEMOHON ditolak untuk seluruhnya dan terhadap bukti surat yang
diajukan oleh PEMOHON maupun TERMOHON tidak dipertimbangkan
secara khusus dalam putusan ini karena urgensinya sudah cukup maka
tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah
dinyatakan belum cukup beralasan untuk dikabulkan, dan ruang lingkup
pemeriksaan praperadilan adalah dalam konteks pengawasan horizontal
dalam menyikapi adanya keluhan para pencari keadilan terutama dalam
hubungan proses penanganan perkara pidana, sehingga oleh karena itu
terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon, maka dalam
penentuan biaya perkara dalam permohonan praperadilan ini haruslah
dinyatakan Nihil;
Mengingat, pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi Termohon;
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DALAM POKOK PERKARA :
-

Menyatakan permohonan praperadilan yang dimohonkan Pemohon
belum beralasan untuk dikabulkan.

-

Menolak permohonan praperadilan yang dimajukan oleh Pemohon
untuk seluruhnya.

-

Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah: NIHIL;
Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 04 April 2019

oleh kami MORAILAM PURBA,S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini, dan putusan
mana di ucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
ERMIYATI MARLINA SITUMORANG,S.H.,M.H., sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ERMIYATI MARLINA SITUMORANG,S.H.,M.H.

MORAILAM PURBA, S.H.

PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B /2019/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas
nama terdakwa :
Nama Lengkap

: A. ROYYAN Bin KAILANI

Tempat Lahir

: Tenam (Muara Bulian)

Tanggal Lahir

: Umur 21 tahun / 17 Oktober 1998

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal

: Desa Tenam Rt. 04 Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari Jambi

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:
1. Penyidik Polri

:

sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 4 Maret 2019

2. Diperpanjang Penuntut Umum :

sejak tanggal 5 Maret 2019 s/d 7April 2019

3. Penuntut Umum

sejak tanggal 8April 2019 s/d 14April 2019

:

4. Hakim

:

sejak tanggal 15April 2019 s/d 14 Mei 2019

5. Diperpanjang Ketua PN

:

sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 13 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adillah, S.SY, M.SY dkk berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jambi No:184/SK/Pid/2019/PNJmb;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memperhatikan:
1. Surat

pelimpahan

berkas

perkara

acara

pemeriksaan

biasa

No.B-

1749/N.5.10/Epp.2/04/2019 tanggal 15April 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No.227/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 15
April 2019 Jo. No.227/Pid.B/2019/PN Jmb Tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.227/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 15 April 2019
tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA tanggal 23April 2019 ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara
ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa A. ROYYAN Bin KAILANI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit notebook merk HPwarna hitam
(Dikembalikan kepada saksi ONI MARLINA Binti SARIPUDIN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa / Penasihat Hukumnya
mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman karena terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledoi tersebut Penuntut Umum menanggapi
dalam replinya secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan tersebut
terdakwa / Penasihat Hukumnya menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada pembelaannya / pledoinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi
karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM–
81/JBI/04/2019 tertanggal 10April 2019 sebagai berikut :
DAKWAAN :
1. BahwaA. ROYYAN Bin KAILANI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul
15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019
bertempat di Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota
Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Jambi membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
---------------Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.30
WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Syailendra Rt. 26 Kelurahan

Rawasari Kecamatan Alam Barajo Jambi saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin
beberapa barang milik saksi ONI MARLINABinti SARIPUDIN yang salah satunya berupa
1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat
terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi lalu saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR datang ke kontrakan terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) unit notebook
merk HP warna hitam dan menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA. Selanjutnya saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin
ZAINI SUBUR menawarkan notebook tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Bin
MARALA dan terdakwa lalu saksi FIRMANSYAH Bin MARALAmengecek kondisi
notebook tersebut dan bertanya berapa harganya dan saksi DERI PUTRA PANCA RISKI
Bin ZAINI SUBUR mengatakan harganya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu
karena kondisi notebook tersebut bisa dihidupkan tetapi batrainya bermasalah sehingga saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA tidak mau membelinya dan saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR langsung pamit pulang. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB
saksi DERI PUTRAPANCARISKI Bin ZAINI SUBUR datang kembali ke kontrakan
tersebut dan menemui terdakwa lalu kembali menawarkan notebook tersebut agar terdakwa
mau membelinya dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar
kosannya lalu terdakwa menanyakan siapa pemilik notebook tersebut dan saksi DERI
PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR mengakui notebook tersebut adalah milik
temannya dan sudah lama tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya terdakwa
menemui saksi FIRMANSYAH Bin MARALA dan berkata “BANG KALO EMPAT
RATUS MAHAL DAK NOTEBOOK TU” dan saksi FIRMANSYAH Bin MARALA
menjawab terserah terdakwa karena kondisi batrai notebook tersebut bermasalah. Setelah itu
terdakwa kembali menemui saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR dan

meskipun terdakwa mengetahui notebook tersebut bukan milik saksi DERI PUTRA
PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR tetapi terdakwa tetap mau membeli notebook tersebut
dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR langsung pergi dari kontrakan terdakwa. Selanjutnya beberapa
hari kemudian saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR berhasil
diamankan oleh pihak Kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR lalu saksi DEBBY RAMADHANA SIMAMORA Bin S.
SIMAMORA anak dari saksi ONI MARLINA Binti SARIPUDIN bersama dengan saksi
SAMSUL BAHRI Bin SARIPUDIN datang mencari terdakwa di kontrakannya tetapi
menurut keterangan saksi FIRMANSYAH Bin MARALA bahwa terdakwa sedang pulang
ke kampung halamannya lalu saksi DEBBY RAMADHANA SIMAMORA Bin S.
SIMAMORA memberitahu notebook yang telah dibeli oelh terdakwa adalah hasil kejahatan
dan memberikan nomor telponnya kepada saksi FIRMANSYAH Bin MARALA agar bisa
menghubungi jika terdakwa telah kembali. Kemudian saksi FIRMANSYAH Bin
MARALA menghubungi terdakwa dan menceritakan mengenai notebook tersebut sehingga
akhirnya terdakwa mau pulang dari kampung halamannya tetapi terdakwa meminta saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA untuk menemuinya di rumah abang ipar terdakwa.
Keesokan harinya saksi FIRMANSYAH Bin MARALA menemui terdakwa dan
membawa notebook tersebut lalu langsung menghubungi saksi DEBBY RAMADHANA
SIMAMORA Bin S. SIMAMORA untuk mengambil notebook tersebut dan saksi DEBBY
RAMADHANA SIMAMORA Bin S. SIMAMORA langsung menemui saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA dan mengambil notebook tersebut lalu terdakwa dilaporkan
ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
----------Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit
notebook merk HP warna hitam tersebut diperoleh dari kejahatan karena saksi DERI
PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR mengatakan kepada terdakwa notebook

tersebut adalah milik temannya dan sudah lama tidak dikembalikan kepada pemiliknya
selain itu notebook tersebut dijual bekas dengan harga sangat murah dan di bawah standar
pasaran tetapi terdakwa tetap membelinya.
----------Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana------Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa /
Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :
1.

ONI MARLINA Binti SARIPUDIN di bawah sumpah di persidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan
diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.

-

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan
terdakwa.

-

Bahwa saksi yang telah membuat laporan polisi.

-

Bahwa terdakwa diamankan bermula dari keterangan saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR yang mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian
dalam keadaan memberatkan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul
09.30 WIB di dalam rumah saksi ONI yang bertempat di Jalan Syailendra Rt. 26
Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Jambi dan terdakwa merupakan orang
yang membeli salah satu barang yang diambil saksi DERI PUTRA PANCA RISKI
Bin ZAINI SUBUR tanpa izin dari dalam rumah saksi tersebut.

-

Bahwa saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR mengambil tanpa
izin barang milik saksi ONI berupa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam, 1
(satu) unit tab dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan cara mencongkel
grendel pintu sehingga rusak dan masuk ke dalam rumah saksi.

-

Bahwa saat ditanyakan kepada saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI

SUBUR mengaku bahwa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam telah
dijualnya kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
-

Bahwa kondisi notebook tersebut menurut pengetahuan saksi masih dalam kondisi
bagus karena saksi sering melihat saksi DEBBYmenggunakan notebook tersebut.

-

Bahwa saksi tidak mengetahui notebook tersebut dibeli baru atau bekas yang saksi
ketauhi notebook tersebut milik anak saksi yaitu saksi DEBBY dan saksi mengetahui
dari anaknya harga notebook tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-

Bahwa sepengetahuan saksi notebook tersebut dipergunakan anak saksi untuk
berjualan online dan saksi tidak pernah memakai notebook tersebut.

-

Bahwa notebook tersebut lengkap dengan tas dan charger tetapi charger tidak
diserahkan saksi ke pihak Kepolisian untuk menjadi barang bukti hanya notebooknya
saja.

-

Bahwa sepengetahuan saksi notebook tersebut telah dimilik anaknya sejak 3 (tiga)
tahun lalu.

-

Bahwa saksi tidak mengetahui tahun produksi notebook tersebut dibawah tahun 2011.

-

Bahwa notebook tersebut bisa kembali kepada saksi karena telah diambil oleh saksi
DEBBY dari saksi FIRMANSYAH teman kosan terdakwa.

-

Bahwa saksi DEBBY yang merupakan anak saksi ONI dan pamannya bernama
SAMSUL ada mencari notebook tersebut ke kosan terdakwa setelah mendapatkan
pengakuan saksi DERI bahwa notebook dijual kepada terdakwa dan menurut
keterangan saksi DEBBY terdakwa pulang kampung membawa notebook tersebut dan
tidak berapa lama setelah notebook tersebut dikembalikan saksi DEBBYada
memberitau saksi ONI.

-

Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi.

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua
keterangan saksi).

1. DEBBY RAMADHANA SIMAMORA Bin S. SIMAMORA di bawah sumpah di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan
diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.

-

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan
terdakwa.

-

Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi ONI.

-

Bahwa terdakwa diamankan bermula dari keterangan saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR yang mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian
dalam keadaan memberatkan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul
09.30 WIB di dalam rumah saksi ONI yang bertempat di Jalan Syailendra Rt. 26
Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Jambi dan terdakwa merupakan orang
yang membeli salah satu barang yang diambil saksi DERI PUTRA PANCA RISKI
Bin ZAINI SUBUR tanpa izin dari dalam rumah saksi ONI tersebut.

-

Bahwa saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR mengambil tanpa
izin barang milik saksi ONI berupa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam, 1
(satu) unit tab dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan cara mencongkel
grendel pintu sehingga rusak dan masuk ke dalam rumah saksi ONI.

-

Bahwa saat ditanyakan kepada saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR mengaku bahwa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam telah
dijualnya kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa saksi membeli notebook tersebut secara kredit selama 6 (enam) bulan seharga
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibeli dari teman saksi sekira 5 tahun yang lalu
serta kondisinya saat itu baru 1 atau 2 bulan dipakai temannya dan dibeli temannya
dalam keadaan baru.

-

Bahwa notebook tersebut digunakan saksi untuk mengetik dan sangat berharga untuk

saksi sehingga saat notebook tersebut hilang dan mengetahui notebook tersebut dijual
kepada terdakwa lalu paman saksi mencari keberadaan notebook tersebut dengan pergi
mencari terdakwa dikosannya tetapi tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu
saksi FIRMANSYAH. Kemudian saksi juga ada datang mencari terdakwa dan
notebook nya di kosan terdakwa dan saat itu tidak ada terdakwa hanya bertemu saksi
FIRMANSYAH karena terdakwa saat itu sedang pulang kampung dan notebook
dibawa oleh terdakwa sehingga saksi meninggalkan nomor telponnya kepada saksi
FIRMANSYAH agar menghubunginya jika terdakwa sudah pulang dan meminta agar
notebook itu dikembalikan pada saksi.
-

Bahwa kondisi notebook tersebut masih bagus tetapi harus tetap dicas agar tetap hidup
dan ada keypad yang macet tetapi masiih dapat digunakan serta sering digunakan saksi.

-

Bahwa notebook tersebut ada dikembalikan kepada saksi dan yang mengembalikan
bukan terdakwa melainkan saksi FIRMANSYAH.

-

Bahwa terdakwa dan saksi serta saksi ONI MARLINA telah berdamai dan telah
meminta maaf.

-

Bahwa notebook tersebut berharga untuk saksi dan saksi tidak pernah ada niat untuk
menjual notebook tersebut.
(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua
keterangan saksi).

2. DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR di bawah sumpah di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan
diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.

-

Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan
terdakwa.

-

Bahwa benar terdakwa merupakan teman dari teman saksi yang dikenalnya sudah 1

(satu) minggu sebelum kejadian.
-

Bahwa terdakwa adalah orang yang membeli barang berupa 1 (satu) unit notebook
merk HPwarna hitam yang dijual saksi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara pencurian dalam keadaan
memberatkan yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul
09.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Syailendra Rt. 26
Kelurahan Rawasari KecamatanAlam Barajo Jambi.

-

Bahwa saksi telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi ONI MARLINA
berupa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam, 1 (satu) unit tab dan 2 (dua)
buah tabung gas ukuran 3 kg dengan cara masuk ke dalam rumah saksi ONI
MARLINA dan mencongkel grendel pintu belakang rumah tersebut hingga rusak.

-

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 19
Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB saksi pergi ke Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan
Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang merupakan kosan terdakwa
untuk menjual 1 (satu) unit notebook merk HPwarna hitam tersebut.

-

Bahwa saat saat sampai di kosan terdakwa selain ada terdakwa juga ada saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA. Selanjutnya saksi DERI PUTRA PANCA RISKI
Bin ZAINI SUBUR menawarkan notebook tersebut kepada saksi FIRMANSYAH
Bin MARALA dan terdakwa lalu saksi FIRMANSYAH Bin MARALA dan
terdakwa menanyakan milik siapa notebook tersebut dan saksi DERI mengatakan note
book tersebut milik temannya yang sudah lama tidak dikembalikan sehingga ingin
dijual lalu saksi FIRMANSYAH Bin MARALA mengecek kondisi notebook tersebut
dan bertanya berapa harganya dan saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR mengatakan harganya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu karena
kondisi notebook tersebut bisa dihidupkan tetapi batrainya bermasalah sehingga saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA tidak mau membelinya dan saksi DERI

PUTRAPANCARISKI Bin ZAINI SUBUR langsung pamit pulang.
-

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR datang kembali ke kontrakan tersebut dan menemui terdakwa lalu kembali
menawarkan notebook tersebut agar terdakwa mau membelinya dengan mengatakan
sedang membutuhkan uang untuk membayar kosannya dan terdakwa mau membeli
notebook tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa saksi DERI ada sekitar 4 (empat) kali ke kosan terdakwa tetapi tidak pernah
membawa notebook atau sejenisnya dan baru kali itu membawa notebook serta saksi
tidak bisa menggunakan notebook dan baru kali itu melihat notebook.

-

Bahwa pekerjaan saksi DERI adalah penjual es dawet dan terdakwa mengetahui
pekerjaannya.

-

Bahwa saat memberi alasan menjual dengan mengatakan notebook tersebut milik
temannya yang sudah lama tidak dikembalikan terdakwa maupun saksi
FIRMANSYAH tidak ada menanyakan teman siapa yang dimaksud terdakwa dan
saat memberi alasan kedua kali mengatakan untuk membayar kosan terdakwa
menanyakan harganya dan dikatakan saksi DERI terserah terdakwa justru mau
membeli notebook seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua
keterangan saksi).

3. FIRMANSYAH Bin MARALA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
-

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah dan
diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.

-

Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman kosannya dan tidak memiliki
hubungan keluarga dengan terdakwa.

-

Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait pembelian 1 (satu) unit

notebook merk HPwarna hitam oleh terdakwa.
-

Bahwa yang menjual notebook tersebut adalah saksi DERI.

-

Bahwa saksi DERI bukan seorang mahasiswa dan bekerja sebagai penjual es dawet
serta baru dikenal saksi dan terdakwa beberapa hari sebelum kejadian karena teman
dari saksi DERI adalah teman saksi dan terdakwa dan datang ke kosan pertama kali
kenal bersama dengan teman saksi dan terdakwa.

-

Bahwa terdakwa membeli notebook dari DERI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) dan saat transaksi saksi melihat karena sedang berada di kosan bersama terdakwa.

-

Bahwa saksi DERI datang menemui saksi dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19
Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB di kosan saksi dan terdakwa yang terletak di Rt.
13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan saat
datang membawa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam, casan dan tas
notebook lalu menawarkan notebook tersebut kepada saksi untuk membelinya lalu
saksi dan terdakwa mengecek kondisi notebook tersebut dan notebook tersebut hanya
dapat dihidupkan apabila dalam kondisi dicas dan beberapa keypadnya ada yang rusak
serta lambat loading lalu saksi ada menanyakan berapa harganya dan saksi DERI
mengatakan harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu saksi dan terdakwa
juga menanyakan milik siapa notebook tersebut dan saksi DERI mengatakan notebook
tersebut adalah milik temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan dijual.
Kemudian karena saksi FIRMANSYAH telah mengecek kondisi notebook tersebut
sehingga tidak jadi membeli notebook tersebut dan saksi DERI pergi dari kosan
tersebut.

-

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR datang kembali ke kontrakan tersebut dan langsung menemui terdakwa lalu
kembali menawarkan notebook tersebut agar terdakwa mau membelinya dengan
mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar kosannya dan terdakwa

mau membeli notebook tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
-

Bahwa sebelum membeli notebook tersebut terdakwa ada bertanya kepada saksi
FIRMANSYAH apakah harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) tersebut kemahalan serta
saat itu saksi menjawab terserah terdakwa karena notebook tersebut tidak layak tetapi
terdakwa mengatakan kasihan karena saksi DERI mengatakan kepada terdakwa untuk
membayar kosannya sehingga terdakwa mau membeli notebook tersebut.

-

Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada terdakwa apabila kasihan cukup berikan
uang secara cuma-cuma tanpa membeli notebook tersebut.

-

Bahwa alasan pertama saksi DERI menjual notebook adalah notebook tersebut milik
temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan dijual sedangkan alasan
kedua saat menjual notebook tersebut adalah untuk membayar uang kosan saksi DERI
dan saat hakim menanyakan dua alasan berbeda tersebut jelas tergambar saat saksi
DERI menawarkan notebook tersebut kepada saksi FIRMANSYAH hanya diam saja.

-

Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada menanyakan dan mencaritau teman saksi DERI
yang menurut pengakuannya pemilik notebook tersebut siapa namanya dan berada
dimana tetapi terdakwa tetap membeli notebook tersebut.

-

Bahwa sepengetahuan saksi notebook tersebut wajar dihargai Rp. 400.000,- (empat
ratus ribu rupiah) karena dilihat dari batrainya habis garansi tahun 2011 sehingga
notebook tersebut diproduksi dibawah tahun 2011 dan pengalaman saksi harga
notebook tersebut memang dibawah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa saksi tidak memiliki keahlian di bidang elektronik dan bekerja sebagai petani
serta mahasiswa dan tidak pernah menjadi ahli terkait harga dan notebook.

-

Bahwa benar terdakwa ada mengatakan notebook tersebut ada perbaikan 2 (dua) hari
setelah membeli notebook tersebut.

-

Bahwa saksi yang telah mengembalikan notebook tersebut kepada saksi DEBBY
karena saksi DEBBY dan pamannya pernah datang mencari notebook tersebut ke

kosan terdakwa dan saksi serta saat datang menceritakan notebook tersebut adalah
barang curian lalu karena saat itu terdakwa sedang pulang kampung dengan membawa
notebook tersebut saksi DEBBY meninggalkan nomor handphonenya dan saksi
langsung menghubungi terdakwa agar mengembalikan notebook tersebut.
-

Bahwa setelah mendengar cerita saksi lalu terdakwa mau mengembalikan notebook
tersebut tetapi karena terdakwa harus bekerja lalu notebook tersebut dititipkan terdakwa
kepada saksi untuk dikembalikan.

-

Bahwa notebook tersebut berada di penguasaan terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua)
minggu sejak dibeli.
(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua
keterangan saksi).
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa A. ROYYAN

Bin KAILANI di persidangan yang pada pokoknya, yaitu:
-

Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya pada saat di BAPdi Kepolisian.

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rt.
13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi terdakwa telah
membeli 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam dari saksi DERI seharga Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu mengenal saksi DERI karena merupakan teman
dari teman terdakwa dan pekerjaannya sebagai penjual es dawet serta sudah beberapa kali
datang ke kosan terdakwa dan saksi FIRMANSYAH.

-

Bahwa saksi DERI datang menemui saksi FIRMANSYAH dan terdakwa pada hari Sabtu
tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB di kosan saksi dan terdakwa yang
terletak di Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
dan saat datang membawa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam lalu menawarkan
notebook tersebut kepada saksi untuk membelinya lalu saksi dan terdakwa mengecek

kondisi notebook tersebut dan notebook tersebut hanya dapat dihidupkan apabila dalam
kondisi dicas dan beberapa keypadnya ada yang rusak serta lambat loading lalu saksi
FIRMANSYAH dan terdakwa ada menanyakan berapa harganya dan saksi DERI
mengatakan harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu saksi FIRMANSYAH
dan terdakwa juga menanyakan milik siapa notebook tersebut dan saksi DERI mengatakan
notebook tersebut adalah milik temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan
dijual. Kemudian karena saksi FIRMANSYAH telah mengecek kondisi notebook tersebut
sehingga tidak jadi membeli notebook tersebut dan saksi DERI pergi dari kosan tersebut.
-

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR datang kembali ke kosan tersebut dan langsung menemui terdakwa lalu kembali
menawarkan notebook tersebut agar terdakwa mau membelinya dengan mengatakan
sedang membutuhkan uang untuk membayar kosannya dan terdakwa mau membeli
notebook tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-

Bahwa sebelum membeli notebook tersebut terdakwa ada bertanya kepada saksi
FIRMANSYAH apakah harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) tersebut kemahalan serta saat
itu saksi menjawab terserah terdakwa karena notebook tersebut tidak layak tetapi terdakwa
mengatakan kasihan karena saksi DERI mengatakan kepada terdakwa untuk membayar
kosannya sehingga terdakwa mau membeli notebook tersebut.

-

Bahwa meskipun terdakwa kasihan terdakwa tidak ada berfikir untung memberikan secara
Cuma-Cuma uang tersebut karena kalau uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) diberikan istilahnya sama dengan menggadaikan dimana saksi DERI memberikan
notebook tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada saksi DERI.

-

Bahwa alasan pertama saksi DERI menjual notebook adalah notebook tersebut milik
temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan dijual sedangkan alasan kedua
saat menjual notebook tersebut adalah untuk membayar uang kosan saksi DERI.

-

Bahwa terdakwa tidak ada mencari tau atau memastikan lagi teman saksi DERI yang

mana sebagai pemilik notebook tersebut sebagaimana yang dikatakan saksi DERI pertama
kali saat bermaksud menjual notebook tersebut.
-

Bahwa sepengetahuan saksi notebook tersebut wajar dihargai Rp. 400.000,- (empat ratus
ribu rupiah) karena dilihat dari batrainya habis garansi tahun 2011 sehingga notebook
tersebut diproduksi dibawah tahun 2011 dan pengalaman saksi harga notebook tersebut
memang dibawah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bahkan tidak laku dijual.

-

Bahwa terdakwa ada melakukan perbaikan notebook tersebut dan menanyakan berapa
harga notebook tersebut dan harganya sudah wajar dibeli seharga itu.

-

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf serta berdamai dengan
saksi ONI MARLINAdan saksi DEBBY.
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan : 1 (satu) unit

notebook merk HP warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum
oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Hakim Majelis
telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang
bersangkutan telah membenarkannya.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu
yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut
dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat
bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Pengadilan telah
memperoleh fakta hukum sebagai berikut :
-

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari
2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Januari tahun 2019 bertempat di Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan
Alam Barajo Kota Jambi

-

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul sekira pukul 09.30
WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Syailendra Rt. 26
Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Jambi saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)
telah mengambil tanpa izin beberapa barang milik saksi ONI MARLINABinti
SARIPUDIN yang salah satunya berupa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam,
1 (satu) unit tab dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan cara masuk ke
dalam rumah saksi ONI MARLINA dan mencongkel grendel pintu belakang rumah
tersebut hingga rusak.

-

Bahwa benar setelah saksi DERI berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu
sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa A. ROYYAN
Bin KAILANI di Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi lalu saksi DERI PUTRAPANCARISKI Bin ZAINI SUBUR datang ke
kosan terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) unit notebook merk HP warna
hitam dan menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA.

-

Bahwa benar saksi DERI PUTRAPANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR menawarkan
notebook tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Bin MARALAdan terdakwa lalu
saksi FIRMANSYAH Bin MARALA mengecek kondisi notebook tersebut dan
bertanya berapa harganya dan saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI
SUBUR mengatakan harganya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu karena
kondisi notebook tersebut bisa dihidupkan tetapi batrainya bermasalah sehingga saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA tidak mau membelinya dan saksi DERI
PUTRAPANCARISKI Bin ZAINI SUBUR langsung pamit pulang.

-

Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB saksi DERI PUTRA PANCARISKI Bin ZAINI
SUBUR datang kembali ke kosan tersebut dan langsung menemui terdakwa lalu

kembali menawarkan notebook tersebut agar terdakwa mau membelinya dengan
mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar kosannya dan terdakwa
mau membeli notebook tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
-

Bahwa benar sebelum membeli notebook tersebut terdakwa ada bertanya kepada saksi
FIRMANSYAH apakah harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) tersebut kemahalan serta
saat itu saksi menjawab terserah terdakwa karena notebook tersebut tidak layak tetapi
terdakwa mengatakan kasihan karena saksi DERI mengatakan kepada terdakwa untuk
membayar kosannya sehingga terdakwa mau membeli notebook tersebut.

-

Bahwa meskipun terdakwa kasihan terdakwa tidak ada berfikir untung memberikan
secara Cuma-Cuma uang tersebut karena kalau uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus
ribu rupiah) diberikan istilahnya sama dengan menggadaikan dimana saksi DERI
memberikan notebook tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada saksi DERI.

-

Bahwa alasan pertama saksi DERI menjual notebook adalah notebook tersebut milik
temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan dijual sedangkan alasan
kedua saat menjual notebook tersebut adalah untuk membayar uang kosan saksi DERI.

-

Bahwa terdakwa tidak ada mencari tau atau memastikan lagi teman saksi DERI yang
mana sebagai pemilik notebook tersebut sebagaimana yang dikatakan saksi DERI
pertama kali saat bermaksud menjual notebook tersebut.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis

Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk Tunggal,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu :
melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan
unsur- unsur tersebut sebagai berikut:
Ad. 1. Barang siapa :
Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah setiap subjek baik orang (natuurlijke persoon)
laki- laki atau perempuan dan badan hukum (rechtpersoon) yang melakukan tindakan yang
bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban
pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3)
tidak ada alasan pemaaf.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana
adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa A. ROYYAN Bin KAILANI, yang setelah
diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa
yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan
terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan
baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti
yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa
saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada
dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan
atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana
yang telah dilakukannya.
Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan
atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa
diperoleh dari kejahatan penadahan :
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sudah
terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti.
Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau culva yaitu bahwa barangnya diperoleh
dengan kejahatan tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka
dengan kejahatan apa barangnya diperoleh yaitu apakah dengan pencurian atau penggelapan
atau pemerasan atau pengancaman atau penipuan. Hal ini merupakan unsur subyektif atau
perseorangan yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seorang pelaku yaitu bahwa
barang itu harus benar-benar merupakan hasil dari suatu kejahatan tertentu maka harus terbukti
ada terjadi, misalnya pencurian tertentu dan ada barang tertentu yang diperoleh dengan
pencurian itu. Dalam praktek yang biasanya dapat dianggap terbukti adalah unsur culpa yaitu
bahwa si pelaku penadah dapat dianggap patut harus dapat menyangka asal barang dari
kejahatan.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa
keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yakni:
•

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari
2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari
tahun 2019 bertempat di Rt. 13 LorongAtap Kelurahan Rawasari KecamatanAlam
Barajo Kota Jambi

•

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul sekira pukul 09.30
WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Syailendra Rt. 26
Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Jambi saksi DERI PUTRA PANCA
RISKI Bin ZAINI SUBUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah

mengambil tanpa izin beberapa barang milik saksi ONI MARLINA Binti
SARIPUDIN yang salah satunya berupa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam,
1 (satu) unit tab dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan cara masuk ke
dalam rumah saksi ONI MARLINA dan mencongkel grendel pintu belakang rumah
tersebut hingga rusak.
•

Bahwa benar setelah saksi DERI berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu sekira
pukul 13.30 WIB saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa A. ROYYAN Bin
KAILANI di Rt. 13 Lorong Atap Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota
Jambi lalu saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR datang ke kosan
terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam dan
menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi FIRMANSYAH Bin
MARALA.

•

Bahwa benar saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR menawarkan
notebook tersebut kepada saksi FIRMANSYAH Bin MARALAdan terdakwa lalu saksi
FIRMANSYAH Bin MARALAmengecek kondisi notebook tersebut dan bertanya
berapa harganya dan saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin ZAINI SUBUR
mengatakan harganya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu karena kondisi
notebook tersebut bisa dihidupkan tetapi batrainya bermasalah sehingga saksi
FIRMANSYAH Bin MARALA tidak mau membelinya dan saksi DERI PUTRA
PANCARISKI Bin ZAINI SUBUR langsung pamit pulang.

•

Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB saksi DERI PUTRA PANCA RISKI Bin
ZAINI SUBUR datang kembali ke kosan tersebut dan langsung menemui terdakwa lalu
kembali menawarkan notebook tersebut agar terdakwa mau membelinya dengan
mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar kosannya dan terdakwa mau
membeli notebook tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

•

Bahwa benar sebelum membeli notebook tersebut terdakwa ada bertanya kepada saksi

FIRMANSYAH apakah harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) tersebut kemahalan serta
saat itu saksi menjawab terserah terdakwa karena notebook tersebut tidak layak
tetapi terdakwa mengatakan kasihan karena saksi DERI mengatakan kepada terdakwa
untuk membayar kosannya sehingga terdakwa mau membeli notebook tersebut.
•

Bahwa meskipun terdakwa kasihan terdakwa tidak ada berfikir untung memberikan
secara Cuma-Cuma uang tersebut karena kalau uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus
ribu rupiah) diberikan istilahnya sama dengan menggadaikan dimana saksi DERI
memberikan notebook tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada saksi DERI.

•

Bahwa alasan pertama saksi DERI menjual notebook adalah notebook tersebut milik
temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan dijual sedangkan alasan kedua
saat menjual notebook tersebut adalah untuk membayar uang kosan saksi DERI.

•

Bahwa terdakwa tidak ada mencari tau atau memastikan lagi teman saksi DERI yang
mana sebagai pemilik notebook tersebut sebagaimana yang dikatakan saksi DERI
pertama kali saat bermaksud menjual notebook tersebut.

•

Bahwa dengan adanya alasan yang berbeda dari saksi DERI saat menawarkan
notebook tersebut milik temannya yang sudah lama tidak dikembalikan dan akan dijual
sedangkan alasan kedua saat menjual notebook tersebut adalah untuk membayar uang
kosan saksi DERI semestinya terdakwa dapat patut menduga notebook tersebut bukan
milik saksi DERI melainkan hasil kejahatan apalagi terdakwa baru mengenal saksi
DERI selama 1 (satu) minggu dan mengetahui pekerjaannya adalah penjual es dawet
dan baru pertama kali itu datang ke kosan bertemu terdakwa membawa notebook tetapi
terdakwa tanpa berfikir panjang tetap mau membeli 1 (satu) unit notebook merk
HPwarna hitam tersebut.
Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
penadahan.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka semua unsur
dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat bahwa terdakwa A. ROYYAN Bin KAILANI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana
dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan
penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman, Majelis Hakim berpendapat
bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus
dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal dengan perbuatannya
maka sebelumnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada
diri Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan :
-

Nihil;

Keadaan yang meringankan :

-

Terdakwa belumpernah dihukum;

-

Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Oni Marlina;

-

Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikannya;
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakibatkan pula

dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa,
melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan
menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari,

maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal
dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka
berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus
diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan dalam
pemeriksaan perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan mengenai statusnya,
sebagai berikut:
-

1 (satu) unit note book merk HP warna hitam. Dikembalikan kepada yang berhak yakni

saksi korban Oni marlina Binti Saripudin.
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah
sepatutnya pula bila terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;
Mengingat ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan,
khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
M E N GAD I LI :
1. Menyatakan terdakwa A. ROYYAN Bin KAILANI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit notebook merk HP warna hitam.
(Dikembalikan kepada saksi ONI MARLINABinti SARIPUDIN)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jambi pada hari ini RABU tanggal 19 Juni 2019, oleh kami YANDRI RONI, S.H., M.H.
selaku Hakim Ketua Majelis, ERIKASARI EMSAH GINTING, S.H., M.H. dan ROMI
SINATRA, S.H., M.H. masing
– masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Juni
2019 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh ERMIYATI MARLINA
SITUMORANG, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh WINDA
MUHARRANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dengan dihadiri
Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;
HakimAnggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIKASARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.

YANDRI RONI, S.H., M.H.

ROMI SINATRA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ERMIYATI MARLINASITUMORANG, S.H., M.H.

