
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, telah terjadi perubahan 

sistem berkali-kali. Mulai dari jaman penjajahan Belanda, Jepang, 

Kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga sekarang masa Reformasi saat 

RKUHAP yang berada dalam pembahasan DPR RI. 

Indonesia merupakan Negara yang tidak terlepas dari adanya 

reformasi hukum, salah satu pencapaian Negara ini dalam mereformasi 

hukum adalah terciptanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (dan untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang ikut merubah 

bentuk dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ini merupakan hasil akhir 

dari sebuah proses panjang yang pada awalnya termaktub didalam repelita 1 

dan 2 bidang tertib hukum, agar segera mengadakan kodifikasi hukum 

nasional dan melepaskan diri dari penggunaan Herzien Inlandsch Reglement 

yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial.1 

Banyak sekali pertimbangan, masukan yang timbul dalam proses 

pembuatan KUHAP agar menjadi produk hukum yang sesuai dengan 

pandangan hidup bangsa. Perubahan yang sangat terlihat dari 

diberlakukannya KUHAP adalah kewenangan penyidikan menjadi salah satu 

kewenangan dari lembaga Kepolisian. 

                                                        
1 A. Karim Nasution, Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai 

Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana, Jakarta : Dekan Fakultas Hukum Krisnadwipayana, 

1978, hlm. 7. 
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Sistem yang dijalankan pada masa berlakunya KUHAP memang telah 

memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian 

namun juga melegitimidasi tugas baru untuk memberikan pemberitahuan 

penyidikan kepada kejaksaan dengan SPDP. 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau dapat disingkat 

SPDP yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah surat yang 

dikeluarkan oleh penyidik dan ditujukan kepada penuntut umum yang 

bertujuan untuk memberitahukan bahwa tengah dilakukan penyidikan 

terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan 

menunjuk jaksa peneliti untuk selanjutnya mengikuti proses penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik. Dalam Pasal 109 KUHAP diatur bahwa SPDP 

diberikan setelah penyidik telah mulai melakukan penyidikan, yang kemudian 

tindakan penyidik dalam menyampaikan SPDP akan ditindaklanjuti 

kejaksaan dengan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan 

penyidikan atau dikenal dengan istilah jaksa peneliti, 2  hubungan antara 

kejaksaan dengan kepolisian merupakan suatu jalinan dari hubungan fungsi 

yang berkelanjutan yang menciptakan suatu mekanisme saling koreksi dan 

pengawasan antara sesama aparat penegak hukum.3 

Hubungan - hubungan lembaga penegak hukum, merupakan salah satu 

hal yang diatur oleh hukum acara pidana karena memuat ketentuan-ketentuan 

yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan 

                                                        
2 Andi Hamzah dan RM Surachman, Pre-Trial Justice Discretionary Justice, Dalam 

KUHAP Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm.13 
3  O.C Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus 

dalam pemberantasan Korupsi, Bandug : Alumni, 2006, hlm. 46 
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kerjasama, hubungan tersebut dititikberatkan bukan hanya untuk memperjelas 

tugas dan efisiensi kerja, namun juga termasuk untuk mencegah tindakan 

aparat penegak hukum yang melampaui batas fungsi dan wewenangnya.4 

Aturan mengenai SPDP adalah salah satu mekanisme koreksi dan 

pengawasan yang ada pada KUHAP, namun aturan tersebut dirasa kurang 

jelas seperti pengaturan waktu pemberian SPDP, begitupun dalam 

pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan ketidakselarasan antara penyidik 

dan jaksa.5 

Peranan SPDP sebagai tindakan koreksi atau pengawasan sempat 

dibahas dalam suatu karya ilmiah LBH Jakarta dan MAPPI FH UI dengan 

penjelasan: 6 

“Penuntut umum didalam menhjalankan kewenangan 

penuntutannya sebenarnya dibebani suatu tanggungjawab untuk 

memastikan bahwa bukti yang diperoleh adalah didapatkan 

secara sah dan tidak melawan hukum, karena nantinya penuntut 

umum yang berkewajiban untuk membuktikan suatu perkara ke 

persidangan. Oleh sebab itu, seharusnya penuntut umum 

diharuskan mengawasi tindakan-tindakan/treatment seperti apa 

yang dilakukan penyidik terhadap tersangka maupun alat bukti 

yang lainnya. Bentuk pengawan yang dilakukan oleh penuntut 

umum terhadap Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 

penuntut umum terhadap penyidik tersebutlah yang dikatakan 

sebagai pengawan horizontal dalam KUHAP. Dengan adanya 

SPDP, penuntut umum akan mengetahui jika suatu perkara telah 

mulai dilakukan penyidikan.”  

 

Kemudian hal ini pun didukung oleh pendapat Prof.Dr. Andi Hamzah 

bahwa jelas adanya tertutup kemungkinan jaksa di Indonesia melakukan 

                                                        
4 Ibid, hlm. 47. 
5 Ichsan Zikry dan Rekan, Pra Penuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, 

puluhan Ribu Perkara Hilang :Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia 

Sepanjang Tahun 2012 – 2014”, Jakarta : LBH Jakarta dan MAPPI FH UI, 2016, hlm : 8  
6 Ibid.,hlm 31. 
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penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulainya 

sendiri oleh kepolisian, namun tindak sama halnya dengan pengawasan 

karena dalam tindakan pengawasan masih tersirat secara samar-samar 

peranan penuntut umum dalam mengawasi penyidikan antara lain dalam 

Pasal 110 dan pasal 109 KUHAP,7 dengan pemberitahuan yang dilakukan 

oleh penyidik kepada jaksa maka hal tersebut dapat mengontrol atau 

mengawasi kinerja penyidik terkait dengan suatu tindak pidana sebagai upaya 

menghindari penyelesaian tindak pidana oleh penyidik yang tidak sesuai 

dengan aturan. Pengawasan yang dimaksud dalam KUHAP merupakan 

bentuk dari pengawasan Horizontal, KUHAP membagi pengawasan kepada 2 

bentuk : 

1. Pengawasan melekat dan fungsional (built in control) 

2. Pengawasan horizontal antar sesama penegak hukum 

SPDP jaksa akan mengetahui jika suatu perkara telah memulai 

dilakukannya penyidikan, dengan demikian maka kepolisian perlu melaporkan 

segala hal yang terkait dengan perkembangan penyidikan. 

Sistem KUHAP saat ini, yang menggunakan sistem the mixed type,8 

maka keselarasan seyogyanya merupakan hal yang penting antara sesama 

aparatur penegakan hukum untuk bisa menjamin terlaksananya sistem 

peradilan pidana yang terpadu. Permasalahan seperti tidak samanya para 

aparatur penegak hukum memandang SPDP, maka akan menjadi kendala 

                                                        
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010,hlm 79. 
8 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media, 2014, hlm 

56.  



 5 

dalam melaksanakan sistem peradilan pidana yang terpadu. Hal ini terlihat 

ketika SPDP sepatutnya dipandang sebagai dasar tindakan pengawasan oleh 

jaksa kepada penyidik namun oleh para aparatur penegak hukum hanya 

dipandang sebagai tindakan tertib administrasi. 

Kepolisian, dalam hal ini memandang bahwa kewajiban 

menyampaikan laporan perkembangan penyidikan lebih ditujukan kepada 

pihak pelapor padahal  di satu sisi ada pihak jaksa yang akan mewakili pelapor 

dipengadilan serta patut mengetahui perkembangan penyidikan. Jaksa tidak 

jarang mengeluarkan P17 (Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan) untuk 

melakukan tindakan penagihan berkas perkara yang sepatutnya segera 

diterima oleh pihak kejaksaan, dan jika dalam tenggang waktu tertentu 

penyidik tidak menyerahkan berkas perkara, maka jaksa akan mengembalikan 

SPDP kepada penyidik. Tindakan ini pun tidak jarang mengalami penolakan 

oleh kepolisian karena dirasa tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan 

dengan etika kedinasan. 

Bentuk pengawasan yang efektif jelas merupakan syarat mutlak untuk 

mendukung tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Terlebih lagi dengan 

kondisi saat ini, ketika ranah penyidikan telah menjadi kewenangan penting 

dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia, maka pintu gerbang sebuah 

perkara pidana dari menerima laporan ataupun menduga adanya perkara 

pidana, hingga ke tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana telah 

berkumpul pada satu lembaga bernama Kepolisian dan sudah timbul masalah 

dalam prapenuntutan seperti adanya bolak balik perkara, perbedaan persepsi 
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antara jaksa dan penyidik dalam menjalankan SPDP serta banyaknya perkara 

yang hilang. 9  Selain itu, penuntut umum yang diberikan tugas untuk 

mempertanggungjawabkan barang bukti dipersidangan baru mengetahui sosok 

tersangka dan apa yang saja barang-barang buktinya setelah jaksa menyatakan 

BAP Kepolisian lengkap, dan jika dalam tindakan selanjutnya jaksa 

diperbolehkan mengadakan penyidikan lanjutan, maka waktu sangat terbatas 

dan tetap tidak diperbolehkan menyentuh tersangka, dengan permasalahan 

seperti itu tujuan sistem peradilan pidana untuk dapat menanggulangi 

kejahatan dapat menjadi sesuatu yang sulit dicapai. 

Jaksa diamanahkan oleh undang-undang untuk menjadi pelaksanan 

penuntutan (Opeenbaar Ministrie) serta dapat menentukan apakah suatu kasus 

dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 

sebagaimana menurut hukum acara pidana, maka baik buruknya penuntutan 

tergantung pada penyidikan yang baik jika bukti-bukti yang harus disita tidak 

disita, saksi-saksi yang diperiksa tidak diperiksa tentu akan menjadi kendala 

dalam membuat penuntutan. 

SPDP sepatutnya menjadi jalan agar jaksa tidak hanya menunggu-

menunggu hasil dari proses penyidikan namun secara yakin melakukan 

pengawasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Hal itu 

bertujuan agar jaksa dapat menghayati seluruh. Hal ini bertujuan agar jaksa 

                                                        
9 Ichsan Zikry dan Rekan, Loc.Cit. 
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dapat menghayati seluruh pemeriksaan pendahuluan dan dapat mengarahkan 

kejurusan yang dikehendakinya.10 

Atas dasar permasalahan tersebut serta adanya kesadaran bahwa SPDP 

tidak bisa dipandang hanya sebagai bentuk dari tertib administrasi, serta untuk 

lebih mengetahui bagaimana seharusnya memaksimalkan peranan SPDP 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka perlu ada tinjauan lebih lanjut 

dalam masalah ini. 

Adapun penelitian ini tidak ditemukan kesamaan dengan lain serta 

akan membahas lebih dalam mengenai fungsi pengawasan yang diberikan 

oleh SPDP kepada jaksa terhadap penyidik dan akan dilihat dengan sudut 

pandang sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut  dalam sebuah 

tugas akhir dengan judul : “SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA 

PENYIDIKAN (SPDP) YANG BERTENTANGAN DENGAN KUHAP 

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DIHUBUNGKAN 

DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat dirumuskan 

permasalahan yang menjadi tema dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mekanisme pembuatan SPDP dalam Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu ? 

                                                        
10 A. Karim Nasution,Op.Cit,hlm.32. 
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2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SPDP 

yang dilakukan oleh Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ? 

3. Bagaimanakah upaya penanggulangan agar SPDP tidak bertentangan 

dengan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Mekanisme pembuatan SPDP 

berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. 

2. Untuk menganalisis dan menemukan faktor-faktor apakah yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan SPDP yang dilakukan oleh Penyidik dalam 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat 

menunjang SPDP agar optimal dalam pelaksanaannya dan tidak 

bertentangan dengan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana. 

D. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat terwujud 

menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah 

dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan 

pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam persoalan pidana. 

2. Secara praktis, memberikan informasi kepada para akademisi dan 

praktisi hukum terhadap keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya 
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Penyidikan sebagai pengawasan dan merupakan bagian dari berjalannya 

sistem peradilan pidana terpadu. Dan menjadi sarana stimulus kepada 

instansi Kejaksaan dan Kepolisian bahwa peran koordinasi yang telah 

di amanatkan oleh Negara melalui undang-undang merupakan hal yang 

harus dilakukan agar dapat tercapainya suatu tujuan dari sistem 

peradilan pidana terpadu di Indonesia. 

E. Kerangka Pemikiran  

Hukum adalah alat yang digunakan untuk menegakkan nilai-nilai 

kemanusiaan, bukan hanya sebatas pemenuhan prosedur hukum yang kaku, 

tetapi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sesungguhnya 

hukum untuk manusia, adakalanya hukum atau peraturan perundang-undangan 

tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, yang dalam hal ini 

kaidah-kaidah sosial yang lebih dipatuhi maka hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan dikatakan merupakan “huruf-huruf 

mati” yang tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki kegunaan.11 

Salah satu kegunaan dari hukum yang merupakan keseluruhan asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat,12 adalah 

ketika mampu mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, tujuan hukum sangat 

erat kaitannya dengan tujuan akhir hidup bermasyarakat dan tidak dapat 

                                                        
11 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT Alumni,Bandung, 2009,Cet 

II,hlm. 31-32. 
12 Ibid,hlm. 4. 



 10 

dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang merupakan dasar hidup 

bermasyarakat dan akhirnya bermuara pada keadilan.13 

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

bahwa kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada pintu 

gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur maka 

keadilan merupakan cita dari kemerdekaan Republik Indonesia. Memang 

sangat sukar untuk dapat memberikan sebuah definisi terhadap keadilan, 

namun keadilan dapatlah dirasakan dan merupakan unsure yang harus ada dan 

merupakan kesatuan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang 

menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. 

Realisasi untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat salah satunya 

dengan mengoptimalkan penegakan hukum (Law Enforcement) yang dilakukan 

oleh para aparatur penegak hukum serta didukung oleh masyarakat. Soerjono 

Soekanto memaknai inti dan arti dari penegakan hukum pada kegiatan yang 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantahkan sebuah sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. 14  Jika Soejono 

menjadikan kedamaian sebagai suatu hal yang patut diciptakan, dipelihara, dan 

dipertahankan maka Satjipto Rahardjo menjadi kepastian hukum, kemanfaatan 

                                                        
13 Ibid,hlm.52. 
14 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT 

Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5. 
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sosial, dan keadilan menjadi suatu hal  yang harus diwujudkan atau 

direalisasikan oleh penegakkan hukum. 

Suatu proses penegakan  hukum (Law enforcement process) dan proses 

pembentukan hukum nasional (Law making process) adalah saling berkaitan 

satu sama lain karena proses penegakkan hukum yang baik, benar, dan 

bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan yang aspiratif, 

proaktif dan kredibel pada masanya.15 

Dalam upaya menjalankan penegakan tidak jarang ditemukan 

kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang 

sebenarnya terjadi (das sein). Gangguan seperti itu terhadap penegakan hukum 

mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” yaitu nilai, 

kaidah dan pola perilaku. Ketimpangan seperti itupun timbul dalam proses 

penegakan hukum, sebenarnya dapat dikembalikan pada masalah kesenjangan 

antara proses pembentukan hukum (law making process/LMP), proses 

sosialisasi hukum (law illumination process/LIP), dan proses penegakkan 

hukum (law enforcement process/LEP). Terdapat faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi penegakkan hukum, namun faktor-faktor tersebut memiliki arti 

yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada faktor itu 

sendiri. Adapun faktor tersebut adalah: 

1. Faktor hukumnya sendiri; 

2. Faktor penegak hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas; 

                                                        
15 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum, 

Bandung : CV MAndar Maju, 2001, hlm. 55. 
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4. Faktor masyarakat; 

5. Faktor kebudayaan. 

Romli Atmasasmita memiliki pemandangan tersendiri bahwa faktor-

faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak 

pada sikap mental aparatur penegak hukum tidak hanya terletak pada sikap 

mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum) akan 

tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.16 

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan penegakan hukum, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 turut merefleksikan apa yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 dan ketentuan yang ada pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 

ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu 

salah satu asas yang ada dalam pelaksanaan peradilan pidana adalah cepat, 

sederhana dan biaya ringan untuk memenuhi kepentingan para pencari 

keadilan. 

Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP 

sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, pencantuman peradilan cepat dalam KUHAP cukup 

banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”, adanya upaya untuk 

menjadikan proses peradilan yang cepat dalam KUHAP karena ini merupakan 

bagian dari hak asasi manusia. Proses peradilan juga tidak dapat dilepaskan 

                                                        
16 Romli Atmasasmita, loc.Cit. 
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dari administrasi peradilan yang memiliki peradilan yang memiliki dua makna 

yaitu pertama sebagai Court Administration bahwa tertib administrasi yang 

harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap 

pelaksanaan putusan dalam system peradilan pidana dan kedua sebagai 

administration of justice yang dalam hal ini segala hal yang mencakup tertin 

hukum pidana formil dan pidana materiil yang harus dipatuhi dalam proses 

penanganan perkara dan tata cara praktek litigasi. Administrasi peradilan 

berhubungan dengan tanggung jawab yudisial (judicial responsibility) yang 

mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban yaitu:  

1. Tanggung Jawab Administrasi (Administrative Responsibility) 

2. Tanggung Jawab Prosedural (Procedural Responsibility), yang menuntut 

ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan; 

3. Tanggung Jawab Substansi (Substansif Responsibility), yang berhubungan 

dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku. 

Pelaksanaan peradilan pidana Indonesia dijalankan dengan sebuah 

sistem peradilan pidana terpadu (Intergrated Criminal Justice System). 

Terpadu dalam sistem perdilan, adalah keterpaduan hubungan antara penegak 

hukum, keterpaduan tersebut dimaksud agar proses peradilan dapat dijalankan 

secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat 

untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan 

maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup 

dalam masyarakat pada umumnya. 
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Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) merupakan hal yang 

berbeda dengan proses peradilan pidana (Criminal Justice Proces), Hagan 

membedakan bahwa Criminal Justice Proces merupakan setiap tahapan dari 

suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang 

membawanya kepada penentuan pidana baginya sedangkan Criminal Justice 

System  adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat 

dalam proses peradilan pidana.17 Batasan Tentang apa yang dimaksud dengan 

sistem peradilan pidana juga diberikan oleh Mardjono Reksodipoetro bahwa 

sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri 

lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengendalian, dan pemasyarakatan 

terpidana. 

Penyidik merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang untuk mencari serta untuk 

mengumpulkan bikti yang terjadi guna menemukan tersangkanya, penyidik 

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik 

Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu dibeti wewenang khusus 

oleh Undang-Undang. Penyidikan, berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan 

Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana BAB II mengenai Pelaksanaan 

dapat dimulai setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi 

merupakan suatu tindak pidana, peristiwa tersebut dapat diketahui dengan 

laporan, pengaduan, tertangkap tangan. Adapun kewenangan penyidik 

sebgaimana Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah: 

                                                        
17 Romli Atmasasmita, loc.Cit. 
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1. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 

tersangka; 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Mengambil sidik jadi dan memotret sesorang; 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebgai tersangka atau 

saksi; 

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaa perkara; 

9. Mengadakan penghentian penyidikan; 

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Penanganan penyidikan sejak berlakunya KUHAP telah 

menempatkannya berada di “tangan” kepolisian, jaksa kemudian memiliki 

tugas pokok dalam penuntutan (claim, namun sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa jaksa dan polisi sebagai bagian dari sistem peradilan 

pidana terpadu maka setiap keputusan yang dibuat oleh setiap instansi 

penegak hukum akan menjadi interkoneksi dalam proses peradilan pidana, 

maka jaksa dalam melakukan penuntutan patutlah berpijak kepada berkas 

perkara yang diberikan oleh penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

143 ayat (2) KUHAP : 
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 “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 

dan ditanda tangani serta berisi : 

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

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 

tersangka; 

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan” 

 

Bahkan dengan tidak lengkapnya ketentuan surat dakwaan yang diatur 

pada pasal tersebut akan berakibat batal demi hukum. 

Perwujudan yang terjalin antara kepolisian dengan kejaksaan dimulai 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dengan 

memandatkan tugas kepada penyidik untuk melakukan sebuah pemberitahuan 

ketika memulai suatu tindakan penyidikan, adapun sifat dari tindakan 

pemberitahuan dimulainya suatu penyidikan merupakan suatu kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh penyidik kepada jaksa, 18  kemudian jika 

penyidik ingin menghentikan penyidikan ketika proses penyidikan belum 

tuntans, maka hal itupun diinformasikan kepada kejaksaan. Jika suatu perkara 

penyidikan telah selesai, selanjutnya penyidik akan memberikan Berkas 

Perkara Kepada Pihak Kejaksaan. 

Hubungan dua instansi penegak hukum yaitu kepolisian dan 

kejaksaan dalam KUHAP menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan hukum, yaitu: 

1. Pengawasan melekat dan fungsional (built in control) 

                                                        
18 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan 

dan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 130. 
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Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan struktur oleh masing-masing 

instansi oleh atasan kepada bawahannya. Built in control contohnya 

adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri diawasi 

oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. 

2. Pengawasan horizontal antar sesama penegak hukum 

Pengawasan ini mengatur suatu sistem yang berbentuk “system 

cheking” di antara sesama penegak hukum. Hal ini berarti KUHAP 

memposisikan bahwa masing-masing instansi sama-sama berdiri setara 

dan sejajar. Antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak berada 

dibawah atau di atas instansi yang lainnya. 

Dari penjelasan di atas maka SPDP adalah pintu masuk pertama 

penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara, 

tanpa adanya SPDP maka penuntutan umum tidak akan dapat mengawasi 

penyidikan. Pengawasan terhadap penyidikan setelah diterimanya SPDP oleh 

jaksa berbeda halnya dengan tindakan penuntut umum untuk memberi 

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan setelah berkas perkara 

diterima, sebagaimana pendapat Andi Hamzah bahwa tindakan seperti itu 

dikenal dengan istilah prapenuntutan dan prapenuntutan yang diatur dalam 

Pasal 14 butir b KUHAP lebih dimaknai sebagai wewenang jaksa 

memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan 

yang dinilai jaksa belum lengkap dengan cara mengembalikan berakas 

perkara. 19  Tindakan pemantauan memang bisa dibilang berbeda dengan 

                                                        
19 Andi Hamzah, loc.Cit. 
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tindakan memberikan petunjuk kepada penyidik namun masih berada pada 

timeline yang sama yaitu pada tahap prapenuntutan. 

Jika Prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 butir b KUHAP maka 

ketentuan dasar mengenai SPDP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP : 

 “(1) Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan 

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 

memberitahukan hal itu kepada tersangka” 

Dan kemudian dijelaskan kembali pada SKB MAKEHJAKPOL 

(Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian) Nomor 

KMA/003/SKB/II/1998, bahwa : 

“sesuai ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, agar: 

1. Penyidik segera mengirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut 

Umum. 

2. Sejak Kejaksaan menerima SPDP agar menunjuk Jaksa 

Peneliti yang memantau perkembangan penyidikan. 

3. Penunjukan Jaksa Peneliti sekaligus sebagai petugas 

yang melakukan koordinasi dan konsultasi dalam 

penanganan penyidikan perkara. 

4. Agar memperoleh kesempurnaan Berkas Perkara yang 

memadai untuk dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan 

maka langkah koordinasi dan konsultasi perlu 

ditingkatkan. 

5. Perlu ditentukan waktu secara limitatif dalam pengiriman 

SPDP oleh Penyidik yaitu selambat-lambatnya 3(tiga) 

hari sejak ditertibkan Surat Perintah Penyidikan dan 

untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7(tujuh) 

hari.” 

Dalam poin ke 2 peraturan di atas dinyakan bahwa jaksa peneliti 

memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pemantauan terhadap tindakan 

penyidikan yang kemudian dijelaskan kembali dalam poin ke 3 menugaskan 

jaksa peneliti untuk berkoordinasi dan berkonsultasi kepada penyidik. Oleh 
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karena itu, upaya pengawasan yang sesuai dengan yang diatur dalam 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan adalah hal yang harus 

dilakukan agar peran hukum untuk manusia yang dalam hal ini untuk 

kepentingan para pencari keadilan dapat memberikan kegunaannya serta 

mampu memenuhi tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematika dan 

pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan.20 

Metode yang digunakan oleh penulis, yaitu: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian 

ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis,21 menyangkut 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai pengawasan 

terhadap penyidik oleh Jaksa dalam sistem peradilan pidana terpadu. 

2. Metode Pendekatan 

                                                        
20  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.43. 
21  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11. 
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Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan 

yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum 

doktrinal, yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan 

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan. 

Metode penelitian hukum normatif dalam tugas akhir ini 

menggunakan beberapa tipe penelitian hukum yaitu penelitian terhadap 

asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum dalam arti 

konkrit yaitu dalam hal penegakan hukumnya. Penelitian terhadap asas-

asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang menjadi 

patokan-patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

Penelitian hukum dalam arti konkrit atau bisa disebut dengan 

penelitian hukum in concerto dilakukan untuk mengemukakan hukum 

yang sesuai untuk diterapkan in concerto guna menyelesaikan suatu 

permasalahan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum  

positif.22 

3. Tahap Penelitian 

a. Penelitian Kepustakaan 

                                                        
22  Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia 

Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295. 
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Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat 

mupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan kepustakaan, yaitu : 

1) Bahan hukum primer, berupa: 

a. Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia; 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

e. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-36/A/JA/09/2011 Tentang 

SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-

Undang, hasil penelitian, buku, hasil seminar, lokakarya, dan lain-

lain. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tehdap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya kamur, ensiklopedia, artikel, bibliografi, 

kamus hukum, majalah, koran, internet (virtual research), dan 

lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang 

data penelitian. 
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b. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder 

yang dilakukan kepada pihak yang lebih berkompeten, baik aparat 

penegak hukum yang berwenang dalam mengatasi kasus-kasus yang 

terkait dengan penelitian ini, antara lain: 

i. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 

ii. Kejaksaan Negeri Bandung 

iii. Polrestabes Bandung 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan 

yang berada di instansi-instansi. Adapun data-data tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu melalui penelaahan data 

yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, 

jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan 

lain-lain melalui inventarisasi data secara sitematis dan terarah, 

sehingga diperoleh gambaran apa yang terdapat dalam suatu 

penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain 

atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. 
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b. Studi lapangan untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, 

harus mengumpulkan data yang tersedia di berbagai lingkungan 

instansi terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. 

Studi lapangan ini sebagai bahan pendukung dalam proses 

penyusunan skripsi antara lain Kejaksaan dan Kepolisian. 

5. Alat Pengumpul Data 

1. Data Kepustakaan 

Peneliti sebagai intrumen utama dalam pengumpulan data 

kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan 

yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik 

(computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah 

diperoleh. Kemudian mangkaji dan meneliti peraturan yang mengatur 

tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai 

pengawasan terhadap penyidik oleh Jaksa dalam sistem peradilan pidana 

terpadu juga bahan hukum sekunder yang membantu manganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-

situs internet. 

2. Data Lapangan  

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mencari data ke 

instansi terkait sehubungan dengan identifikasi masalah terdiri dari : 

A. Kasus Posisi 
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B. Praktik Pengawasan Kejaksaan terhadap Kepolisian Setelah 

Diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh 

Jaksa. 

C. Wawancara 

6. Analisis Data 

  Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara 

sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian 

yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan 

masalah. 

 Adapun dalam peneltian ini, analisis data yang dilakukan secara 

yuridis-kualitatif. Menurut Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa: 

“Analisis data secara yuridis-kualitatif, adalah cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”. 

 Seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan cara 

yuridis kualitatif , yaitu sebagai berikut: 

1. Peraturan perundang-undnagan yang satu tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lain. 

2. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki perundang-undangan, 

yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkatannya. 
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3. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut 

harus berlaku dalam masyarakat. 

 

7. Lokasi Penelitian 

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan 

memilih lokasi penelitian di: 

a. Perpustakaan 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang 

Bandung, Jl. Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung; 

2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundang Bandung, Jl. Dr. 

Setiabudhi, Bandung; 

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. 

Dipati Ukur No. 35 Bandung; 

4) Perpustakaan Online (Elektronik). 

b. Lapangan 

1) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 

2) Kejaksaan Negeri Bandung 

3) Polrestabes Bandung 

 


