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KATA SAMBUTAN 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-

Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan 

Penyidikan dapat menyelesaikan tahapan kegiatan dan merampungkan laporan akhirnya.  

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung 

jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B  Undang-Undang No. 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan 

perundang-undangan ini dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan 

Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan No: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. 

Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar 

rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

kaidah ilmiah dan keilmuan. 

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membagi tugas dan wewenang serta fungsi 

dari masing-masing kelembagaan, yakni Penyidik bertugas melakukan penyidikan, 

penuntut umum melakukan penuntutan, hakim memeriksa dan mengadili perkara, dan 

lembaga pemasyarakatan bertugas menjalankan putusan pemidanaan. Pembagian 

kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional. KUHAP 

sudah berlaku selama 41 (empat puluh satu) tahun. Oleh karena perlu dilakukan evaluasi 

terhadap politik hukum dan berbagai pengaturan dalam KUHAP apakah masih relevan 

untuk menjawab permasalahan hukum di masa sekarang serta mengantisipasi persoalan di 

masa mendatang. Sistem peradilan pidana memiliki cakupan yang sangat luas, untuk itu 

pada kesempatan kali ini, analisis dan evaluasi hukum berfokus kedalam tahapan 

Penyelidikan dan Penyidikan yang merupakan tahapan awal proses peradilan pidana. 
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Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai maupun kekurangan 

yang memerlukan perbaikan karena perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat 

pesat. KUHAP memiliki posisi yang sangat strategis dan mendasar untuk memperkuat 

pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan. Persoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan 

bisa jadi bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang 

harmonis, atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, membenahi peraturan 

perundang-undangan adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas 

penerapan suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah oleh Pokja dan dituangkan ke dalam 

laporan ini.  

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi 

penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelidikan dan 

Penyidikan sehingga dapat semakin efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya 

tujuan bernegara dan amanat konstitusi. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. 

 

 Jakarta,     November 2022 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, 

Laporan Analisis dan Evaluasi Perlindungan dan Jaminan Sosial telah selesai dilaksanakan 

oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan 

Penyidikan Tahun 2022. Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dilaksanakan 

di bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis dan 

Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis 

dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional 

yang menjadi salah satu prioritas reformasi hukum Presiden.  

Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan dari tingkat undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan 

lainnya yang mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah berlaku selama 41 

(empat puluh satu) tahun. Oleh karena perlu dilakukan evaluasi terhadap politik hukum 

dan berbagai pengaturan dalam KUHAP apakah masih relevan untuk menjawab 

permasalahan hukum di masa sekarang serta mengantisipasi persoalan di masa 

mendatang. Dalam konteks ini, analisis dan evaluasi yang dilakukan Pokja bertujuan untuk 

mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat melihat 

ketercapaian hasil dan dampak peraturan perundang-undangan tersebut.  

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-46.HN.01.01 Tahun 

2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: 

Penyelidikan dan Penyidikan Tahun Anggaran 2022. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan 

terhitung mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan susunan 

keanggotaan sebagai berikut : 

Pengarah : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  

Penanggung Jawab : Yunan Hilmy, S.H., M.H.  

Ketua : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.  

Sekretaris (merangkap Anggota): Odie Faiz Guslan, S.H. 

Anggota :  1. Kombes Pol. Wisnu Widarto, S.I.K.; 
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  2. Suyanto R. Sumarta, S.H.; 

  3. Daniel K. Sitorus, S.H., M.H; 

  4. Jujun Zaenuri, S.H., M.H.; 

  5. Barandaru Widyarto, M.H. 

  6. Erna Priliasari, S.H., M.H.; 

  7. Apri Listiyanto, S.H.; 

  8. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.; 

  9. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.; 

  10. Joko Winarso, S.H.; 

  11. Alice Angelica, S.H., M.H.; 

  12. Febri Sugiharto, S.H.; 

  13. Danang Risdiarto, S.E, S.H., M.H.; 

  14. Iis Trisnawati, S.H.; 

  15. Viona Wijaya, S.H., LL.M.; 

  16. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.;   

  17. Diana Puji RKF, S.H.; 

  18. Hendra Simak, S.H.; 

  19. Hanidar Rien Indriani, S.H. 

 

Dalam melaksanakan tugas, pokja telah melibatkan narasumber/pakar yang 

kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan 

evaluasi yang dilakukan. Rapat-rapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait 

diantaranya Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Penyidikan 

– Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – 

Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Keimigrasian – Kementerian Hukum 

dan HAM, PERADI, PERADIN, Indonesia Police Watch (IPW) serta perwakilan dari 

Pemerintah Daerah Provinsi maupun kota, para narasumber, dan pemangku kepentingan 

lain. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan 

narasumber/pakar, dan Focus Group Discussion tersebut dianalisis dan dievaluasi secara 

lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum. 
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Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari 

semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata 

kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan 

pembinaan hukum nasional khususnya di bidang hukum acara pidana: penyelidikan dan 

penyidikan. 

 

  Jakarta,     November 2022 

  Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi 

Hukum Nasional 

  Yunan Hilmy, S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejahatan (mala per se) merupakan fenomena sosial yang keberadaan dan 

perkembangannya tidak dapat dilepaskan dan selalu berkaitan dengan masalah politik, 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.1 Dewasa ini hampir setiap hari terdengar berbagai 

tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut, 

maka diperlukan sebuah kebijakan kriminal (criminal policy). Menurut Peter Hoefnagels, 

kebijakan kriminal adalah sebuah usaha-usaha rasional yang dilakukan oleh manusia untuk 

menanggulangi kejahatan.2 Proses penanggulangan kejahatan di Indonesia didukung dengan 

sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem peradilan pidana adalah sistem 

pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

dan pemasyarakatan terpidana.3  Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), 

antar sub sistem satu dengan lainnya (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pelaksana 

pidana) harus terintegrasi, sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan kriminal yaitu 

social welfare dan social defence.  

Secara normatif, pengaturan mengenai Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri 

merupakan pembaharuan dari Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) yang bisa disebut 

dengan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44 yang 

dihubungkan juga dengan Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1951.4 KUHAP mengatur 

rangkaian proses pidana yang dijelaskan dalam bagan di atas. Proses peradilan pidana dimulai 

pada tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian berlanjut ke penuntutan, persidangan, 

dan eksekusi. Pada masing-masing tahapan ini terdapat struktur hukum yang berperan, yakni 

badan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, badan yang melakukan penuntutan, 

badan yang melakukan persidangan, dan badan yang melakukan eksekusi.  

 
1
 Muladi dan Diah Sulistyani, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal, (Bandung: 

Alumni, 2016), hlm. 24 
2
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP 

Baru, (Jakarta: Kencana,2014), hlm.3 
3
 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Keadilan dan 

Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm.84 
4
 Lihat penjelasan KUHAP bahwa UU No. 1 Drt/1951 dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara 

pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan raad van justitie. 
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KUHAP sebagai panduan utama bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan 

tugasnya, terutama terhadap kasus tindak pidana, sudah berlaku selama 41 (empat puluh 

satu) tahun. Oleh karena perlu dilakukan evaluasi terhadap politik hukum dan berbagai 

pengaturan dalam KUHAP apakah masih relevan untuk menjawab permasalahan hukum di 

masa sekarang serta mengantisipasi persoalan di masa mendatang. Adanya permasalahan 

dalam KUHAP tercermin dari banyaknya pengajuan judicial review terhadap undang-undang 

tersebut. Pasal-pasal yang ada di KUHAP telah beberapa diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

oleh berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian dari Institute for Criminal Justice Reform  

(ICJR) dari rekap perkara MK Tahun 2015, paling tidak sedikitnya ada 75 perkara pengujian 

terhadap KUHAP di MK sejak 2003-2015, dari pengujian tersebut sebagai besar di N.O., 

selebihnya ditolak dan paling sedikit diterima oleh MK5. Permohonan judicial review KUHAP 

yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah: 6 

1. Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 

184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam 

rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Putusan No. 65/PUU-VIII/2010); 

2. Mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Putusan No. 65/PUU-IX/2011); 

3. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimaknai “termasuk saksi korban atau 

pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan” (Putusan No. 

98/PUU-X/2012); 

4. Mencabut frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan No. 114/PUU-X/2012); 

5. Mencabut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Putusan No. 34/PUU-XI/2013); 

 
5
 Supriyadi Widodo Eddyono, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 3. 

6
 Ibid. hlm. 4. 
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6. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari" 

(Putusan No. 3/PUU-XI/2013); 

7. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan 

Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi 

hukum (Putusan No. 69/PUU-X/2012); 

8. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” 

adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan 

tersangka penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan 

tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Putusan No. 21/PUU-XII/2014); 

9. Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” 

tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah 

dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam 

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik 

(Putusan No. 130/PUU-XIII/2015) ayat (3).  

Selain berdasarkan adanya judicial review tersebut, permasalahan normatif yang 

berdampak pada ranah implementasi. Dalam konteks penerapan upaya paksa khususnya 

pemberian penahanan, Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur syarat subjektif 

dilakukannya penahanan, yaitu tersangka dapat ditahan karena dikhawatirkan akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Hal tersebut memberikan diskresi 

yang sangat besar kepada penyidik untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka. 

Terhadap hal ini seringkali ditemukan perbedaan perlakuan proses penahanan terhadap 

orang-orang tertentu yang telah menyandang status sebagai tersangka. Terdapat kasus di 

kota Makassar, seorang Ibu membawa dua bayinya saat menjalani masa tahanan di Rutan 

Kelas 1 Makassar. Ibu tersebut membawa bayinya ke rumah tahanan karena mereka masih 
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menyusui.7 Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh seorang artis Ibu kota yang sedang 

terkena kasus pidana. Terhadap mereka tidak dilakukan proses penahanan pada saat proses 

penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan dari mereka ada yang memiliki anak yang 

masih balita, dalam kasus lain disebutkan juga karena masih berstatus sebagai pelajar 

(mahasiswi) sehingga tidak perlu dilakukan penahanan.8 

 Dalam Pasal 110 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa “dalam hal penuntut umum 

berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut 

umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk 

dilengkapi”. KUHAP tidak membatasi berapa kali dan berapa lama arus bolak balik perkara 

antara penyidik dan penuntut umum, sehingga menciptakan ketidakpastian batasan waktu 

proses penyidikan.9 Selain tidak memberikan kepastian hukum, tentunya hal ini bertentangan 

dengan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.  

Permasalahan lainya terlihat juga dalam tataran empiris, terutama bagaimana 

penerapan KUHAP oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan salah satu 

pilar dari keberhasilan penegakan hukum, artinya apabila aparat penegak hukum tidak 

profesional, maka penegakan hukum akan serampangan.10 Dalam proses penegakan hukum 

terdapat anggapan bahwa “belum menjadi kewenangan “aparat penegak hukum” untuk 

melakukan penyelidikan/penyidikan, apabila “anggota masyarakat yang dipandang 

merugikan” belum mengajukan laporan atau pengaduan. Hal ini tentu berdampak tidak 

efektifnya penerapan KUHAP dalam rangka penegakan hukum. Kualitas sumber daya manusia 

(SDM) aparat penegak hukum juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah penegakan 

hukum. Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian tidak cukup dalam 

melakukan penyelidikan maupun penyidikan hanya mendasarkan pengalaman saja, 

melainkan harus juga memahami konsep-konsep hukum, aturan hukum, dan doktrin-doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum.11 Aparat penegak hukum tidak cukup berbekal pada 

 
7
 Lihat https://www.detik.com/bali/berita/d-6270336/jalani-masa-tahanan-ibu-di-makassar-bawa-2-bayinya-ke-

penjara. (diakses pada 16 September 2022) 
8
 Lihat https://www.merdeka.com/peristiwa/menelisik-beda-perlakuan-hukum-gisel-dea-onlyfans-amp-ariel-di-

kasus-pornografi.html (diakses pada 16 September 2022) 
9
https://komisi-kejaksaan.go.id/meminimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/ 

(diakses pada 24 Agustus 2022) 
10

 Nur Basuki Winarno, “Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian”, 

Perspektif Vol. XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April: 117 
11

 Ibid 
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peraturan perundang-undangan saja karena cukup banyak dalam peraturan perundang-

undangan kita dalam rumusan pasal atau norma nya tidak jelas atau kabur. Dalam hal inilah 

peran ilmu hukum masuk untuk mengimbangi teknis pelaksanaan proses penegakan hukum 

di lapangan. 

Permasalahan SDM lainya yang terjadi, dalam konteks Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kekayaan Intelektual dan Imigrasi sebagai berikut:12 

1. Dari segi jumlah, kuantitas PPNS KI dan Imigrasi belum memadai, khususnya di daerah; 

2. PPNS KI dan Imigrasi terkendala dengan adanya tumpang tindih tugas, fungsi dan juga 

jabatan. PPNS banyak yang merangkap jabatan lain sehingga mempunyai wilayah 

kerja lain dan tidak bisa fokus melaksanakan tugas dan fungsi PPNS nya; 

3. PPNS KI dan Imigrasi belum diletakkan pada struktur jabatan yang mapan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap 

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP. Namun melihat begitu 

luasnya ruang lingkup sistem peradilan pidana tersebut, maka pada tahun 2022 ini Pusat 

Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum dan HAM membentuk 

Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana dengan berfokus kepada tahap 

Penyelidikan dan Penyidikan. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa 

permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum 

Penyelidikan dan Penyidikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana politik hukum pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP dan 

peraturan terkait? 

 
12

 Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, MImbar Hukum Volume 31 Nomor 2, 2019, Hlm. 174-190, lihat juga M. 

Alvi Syahrin, “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana 

Keimigrasian” Seminar Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 4 No. 1 Tahun 2018: 25-49, Selain itu, selama 

ini PPNS Keimigrasian masih merupakan suatu pekerjaan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, 

sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PNS PPNS Keimigrasian belum sepenuhnya dapat 

ditangani. Pada umumnya PNS PPNS Keimigrasian tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan 

konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administratif, bahkan tugas-tugas lain 

yang sama sekali tidak terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan 

baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas penyidikan 

oleh PPNS Keimigrasian. 
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2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam 

KUHAP dan peraturan terkait? 

3. Bagaimana hasil evaluasi enam dimensi terhadap peraturan mengenai penyelidikan 

dan penyidikan dalam KUHAP dan peraturan terkait? 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dilakukannya kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelidikan dan Penyidikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui politik hukum pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP dan 

peraturan terkait; 

2. Mengetahui isu krusial pengaturan dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 

dalam KUHAP dan peraturan terkait; 

3. Mengetahui hasil evaluasi enam dimensi terhadap peraturan mengenai penyelidikan 

dan penyidikan dalam KUHAP dan peraturan terkait. 

 

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum 

Analisis dan evaluasi hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam sistem 

hukum pidana meliputi beberapa aspek yakni peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hukum acara pidana secara umum, dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga penyidikan seperti Kepolisian dan PPNS. 

Analisis dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPNS 

tersebut tidak dilakukan terhadap seluruh Undang-Undang, namun dibatasi pada 17 Undang-

Undang saja. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka inventarisasi peraturan 

perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi dalam Pokja ini sejumlah 33 (tiga puluh 

tiga) peraturan perundang undangan, yang terdiri sebagai berikut:  

UNDANG-UNDANG 

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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3. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

8. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

10. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

11. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

12. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

13. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

14. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

15. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

16. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

17. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

18. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

19. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

20. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

PERATURAN PEMERINTAH 

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum 

Acara Pidana.  
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2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 

Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 

Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa 

PERATURAN PRESIDEN 

1. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. 

PERATURAN MENTERI ATAU YANG SETINGKAT 

1. Peraturan Kapolri  Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil. 

2. Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka 

Umum. 

3. Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak 

Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata 

Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Kepolisian Negara No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

5. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 

6. Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

7. Peraturan Jaksa Agung No. 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan 

Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Jaksa Agung No. Per-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Peraturan Jaksa 

Agung No. 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. 
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8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, 

Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS, serta Kartu Tanda Pengenal PPNS. 

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan 

TIndak Pidana Keimigrasian. 

 

E. Metode 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 

peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian 

berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan No. PHN-HN.01.03-07, yang 

selengkapnya sebagai berikut: 

1. Dimensi Pancasila 

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan; 

4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang 

Bersangkutan: 

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. 

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. 

Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila 

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan 

penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan 

nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada 

hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan Tertib Hukum 

Indonesia. 13 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing 

norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan 

bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-

undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan 

 
13

 Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi 

dan Perseroan Terbatas), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.7-9. 
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peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel 

penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai 

Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengayoman: Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat. 

b. Kemanusiaan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat 

dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. Kebangsaan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap 

menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Kekeluargaan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

e. Kenusantaraan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

f. Bhinneka Tunggal Ika: Materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 

khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

g. Keadilan: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: Setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat 

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, 

golongan, gender, atau status sosial. 

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau: Setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan kepastian hukum. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |18 

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan: Setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa 

dan negara. 

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan  

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan 

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian 

terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-

undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam 

pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar 

pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar 

pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang 

tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferior). Dalam sistem 

hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan 

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui 

adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1). kewenangan, 2). hak, 3). kewajiban, 4). 

Perlindungan, 5) penegakan hukum, 6) definisi dan/atau konsep. 

4. Penilaian Kejelasan Rumusan 

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau 

istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan 

yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan 

makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan 
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definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai 

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang 

Bersangkutan 

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi 

Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang 

khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). 

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna 

yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal 

ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan 

tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

(huruf a dan huruf e) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk 

melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang 

terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi 

efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan 
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manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali 

perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk 

menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang 

dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan 

data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan. 

 

F. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Analisis 

dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan ini dilaksanakan berdasarkan 

Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. PHN. 46-HN.01.01 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: 

Penyelidikan dan Penyidikan Tahun Anggaran 2022. Pembiayaan Kegiatan Analisis dan 

Evaluasi Hukum ini merupakan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan HAM. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2022 sampai 

dengan bulan Desember 2022. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pokja adalah dengan rapat-

rapat pokja, rapat dengan narasumber, forum group discussion di daerah, dan konsinyering 

yang melibatkan instansi/stakeholder terkait serta narasumber yang berkompeten, yakni: 

1. Instansi dan Stakeholder: 

a. Badan Reserse Kriminal – Kepolisian Republik Indonesia; 

b. Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus - Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 

c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM RI; 

d. Direktorat Jenderal Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM RI. 

e. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); 

f. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). 

g. Indonesia Police Watch; 

2. Narasumber: 

a. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung); 

b. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. (Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Pidana); 

c. Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. (DPN PERADI); 
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d. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. (Ketua Umum PERADIN); 

e. Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. (Sopian Sitepu and Partners); 

f. Sugeng Teguh Santoso, S.H. (Ketua Indonesia Police Watch). 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Politik Hukum Penyelidikan dan Penyidikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana 

Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Politik hukum KUHAP yang disusun 41 (empat puluh 

satu) tahun yang lalu tersebut mencerminkan bahwa: 

1. Adanya kodifikasi dan unifikasi peraturan hukum acara pidana di Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

2. Hukum acara pidana nasional/ KUHAP wajib didasarkan pada falsafah/ pandangan 

hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi 

pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban 

bagi warga negara. 

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem 

pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

dan pemasyarakatan terpidana.14 Berdasarkan pendapat tersebut, maka Sistem Peradilan 

Pidana terdiri dari beberapa subsistem berdasarkan kelembagaannya masing-masing, yaitu: 

Bagan 1: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 

 

 
14

 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hlm.84 
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Pembentukan sebuah sistem, tentunya memiliki tujuan tersendiri, dalam hal ini 

menurut Muladi sistem peradilan pidana memiliki tersebut memiliki 3 (tiga) tujuan yang 

hendak dicapai:15 

1. Jangka pendek, bertujuan melakukan resosialisasi terhadap narapidana; 

2. Jangka menengah, untuk melakukan pencegahan kejahatan; dan 

3. Jangka panjang, untuk mencapai kesejahteraan sosial. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan 

sendiri atau secara parsial. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana merupakan bagian 

dari sebuah sistem yang lebih besar yaitu “Sistem Penegakan Hukum Pidana”. Sistem 

penegakan hukum pidana terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan, 

berkesinambungan, dan berjalan dengan teratur sebagaimana tergambar dalam bagan di 

bawah ini:16 

 

 

Bagan 2: Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu  

 

 
15

 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 

hlm. vii dalam Pujiono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 

hlm. 37 
16

 Ibid, hlm. 137 
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Berdasarkan bagan di atas dan menghubungkan dengan pendapat Mardjono 

Reksodiputro, terlihat jelas untuk menegakkan hukum pidana dibutuhkan adanya hubungan 

yang terjalin dan terintegrasi dengan baik antar sub-sistem satu dengan lainnya, baik secara 

substansi hukum dan lembaga-lembaga yang berada dalam proses tersebut seperti 

kepolisian, kejaksaan, serta badan peradilan (Mahkamah Agung) untuk mewujudkan suatu 

Integrated Criminal Justice System. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, kewenangan Penyidikan dalam KUHAP dipegang 

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini didasari dengan dianutnya asas diferensiasi 

fungsional oleh KUHAP. Asas diferensiasi fungsional berarti setiap aparat penegak hukum 

dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu 

dengan lainya, dalam batas yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan pada 

rangkaian penegakan hukum.17 Namun perlu diketahui juga bahwa diferensiasi fungsional  

tidak mengandung arti mutlak bahwa tidak ada keterkaitan atau hubungan masing-masing 

aparat penegak hukum.18 Semua tahapan hukum acara pidana terkoneksi membentuk sistem 

peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Asas diferensiasi fungsional ini 

bertujuan untuk:19 

1. mencegah   kekuasaan atau kewenangan yang berlebihan; 

2. membentuk spesialisasi pelaksanaan tugas yang profesional; 

3. kejelasan tanggung jawab secara instansional. 

 

Dalam konteks peradilan pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan 

keadilan (access to justice) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan 

adanya Laporan atau Pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian 

berdasarkan Laporan atau Pengaduan tersebut dilakukan tindakan lebih lanjut berupa 

Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik. Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci 

diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 

angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 

 
17

 Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2015), hlm. 1.25 Lihat 

juga Pujiono, Op.Cit, hlm. 42 
18

 Maroni, Evaluasi Pengaturan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP (disampaikan dalam 

kegiatan FGD Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan di 

Lampung 6 Oktober 2022) 
19

 Ibid 
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untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang. Sedangkan Penyelidik sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang 

ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Penyelidik 

mempunyai wewenang dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 

2. Mencari keterangan dan barang bukti; 

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri; 

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. 

 

Terdapat juga wewenang lainya yang harus berdasarkan perintah dari Penyidik, yaitu: 

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 

3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

 

Setelah melakukan tindakan-tindakan yang disampaikan sebelumnya, seorang 

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil dari tindakannya tersebut kepada 

Penyidik. Setelah menerima laporan dari Penyelidik, dalam hal Penyidik telah memulai 

Penyidikan terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).20 Dalam rangka 

melakukan Penyidikan, seorang Penyidik memiliki wewenang sebagai berikut: 

1.  menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 

2.  melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

 
20

 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 
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6. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara; 

9. mengadakan penghentian penyidikan; 

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Lebih lanjut seorang Penyidik kemudian melakukan kegiatan pemeriksaan dengan 

memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa berdasarkan surat 

panggilan yang sah. Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik, dan jika orang 

tersebut tidak dapat datang, kemudian dipanggil kembali berdasarkan pemanggilan yang 

patut, apabila tidak kunjung datang, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Penyidik dapat 

memberikan perintah kepada petugasnya untuk membawa orang tersebut kepadanya. 

Setelah proses Penyidikan telah selesai, Penyidik wajib segera untuk menyerahkan berkas 

perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Apabila penuntut umum berpendapat hasil 

Penyidikan yang telah dilakukan masih kurang lengkap, Penuntut umum segera 

mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik dan disertai dengan Petunjuk untuk 

dilengkapi. Kemudian setelah menerima kembali berkas tersebut, Penyidik wajib segera 

melakukan Penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Berdasarkan 

Pasal 100 ayat (4) KUHAP Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat 

belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil Penyidikan atau apabila sebelum 

batas waktu tersebut berakhir terdapat pemberitahuan mengenai hal tersebut dari Penuntut 

Umum kepada Penyidik. Berdasarkan hal tersebut, agar lebih mudah dipahami, gambaran 

alur proses Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut: 
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Bagan 3: Alur Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP 

Seperti yang telah di ketahui bersama, bahwa peraturan perundang-undangan tidak 

selalu memberikan keterangan secara spesifik bagaimana atau tata cara penerapan aturan 

tersebut di lapangan, penjabaran tersebut dapat ditemukan dalam peraturan turunan dari 

undang-undang terkait. Dalam perkembangannya tata cara penyidikan diatur juga dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 

No. 6/2019), yang secara spesifik alur proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan 

Perkapolri tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Bagan 4: Alur Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Perkapolri No. 6/2019 
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B. Isu Krusial Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana 

B.1. Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan 

B.1.1. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP 

Secara normatif pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam 

Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 KUHAP. Untuk mengetahui perbedaan konsepsi mengenai 

penyelidikan dan penyidikan, sekiranya perlu membuat tabel pembanding untuk 

memperjelas apa saja perbedaan dari kedua hal tersebut, selengkapnya sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Perbandingan Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan21 

Pembeda Penyelidikan Penyidikan 

Pihak yang 
Melakukan 

Pasal 1 angka 4 KUHAP 
Penyelidik adalah pejabat polisi 
negara Republik Indonesia yang 
mendapat wewenang untuk 
melakukan penyelidikan. 

Pasal 1 angka 1 KUHAP 
Penyidik adalah 
pejabat polisi dan pejabat 
pegawai negeri sipil yang diberi 
wewenang khusus. 

Ruang Lingkup 
Kegiatan 

Pasal 1 angka 5 KUHAP 
Penyelidikan adalah serangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini. 

Pasal 1 angka 2 KUHAP 
Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 

Alur Merupakan tahapan awal Dilakukan setelah penyelidikan 
atau sebagai tahap lanjutan 

Penerapan Bertujuan mencari tahu ada atau 
tidaknya unsur pidana dalam 
suatu peristiwa, untuk 
menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan Penyidikan. 

Penyidikan hanya dapat 
dilakukan apabila suatu 
peristiwa memuat unsur pidana 

 
21

 Firman Wijaya, Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia (disampaikan dalam kegiatan rapat di BPHN-23 September 2022) 
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Berdasarkan tabel tersebut jelas adanya perbedaan konsep antara penyelidikan dan 

penyidikan. Pada dasarnya penyelidikan bertujuan untuk mencari “peristiwa materiil” yang 

diduga sebagai tindak pidana. Hasil penyelidikan dituangkan di dalam laporan hasil 

penyelidikan yang dipelajari, dipahami, dianalisis/diolah sehingga merupakan keterangan 

yang berguna untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengenai 

definisi yuridis dari Penyelidikan, dapat dikatakan bahwa tahapan Penyelidikan dilakukan 

dalam rangka proses Penyidikan. Selain itu terlihat juga adanya ketersinambungan proses 

Penyelidikan dengan Penyidikan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, terutama 

pada frasa “...menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan…”.  Ketersinambungan 

proses Penyelidikan dengan Penyidikan juga terlihat dalam Pasal 102 ayat (3) KUHAP, bahwa 

terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh seorang Penyelidik tersebut, 

Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada Penyidik sedaerah 

hukum.  

Setelah selesai dilakukan Penyelidikan maka tahapan selanjutnya adalah proses 

Penyidikan.  Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  Berdasarkan Pasal 106 KUHAP 

penyidikan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan maupun secara 

langsung dilakukan oleh penyidik karena mengetahui peristiwa yang patut diduga tindak 

pidana.  

Walaupun KUHAP telah merumuskan definisi Penyelidikan maupun Penyidikan 

sedemikian rupa, dalam tataran implementasi seringkali berjalan tidak sesuai dengan 

definisi tersebut.  Hal ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya proses Penyelidikan maupun 

Penyidikan. Dalam tataran implementasi di lapangan, terkadang Penyelidikan dilakukan 

hingga memasuki tahap Penyidikan, ataupun dalam tahap Penyidikan masih dilakukan 

langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pada tahap Penyelidikan.  Dapat dikatakan baik 

dalam tahapan Penyelidikan maupun Penyidikan adanya pengulangan tindakan atau 

prosedur.  

Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kurang maksimalnya teknik Penyelidikan yang 

dipergunakan oleh seorang Penyelidik dalam tahap Penyelidikan. Berdasarkan analisis yang 
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telah dilakukan oleh Pokja hal ini dikarenakan teknik Penyelidikan yang digunakan hanya 

sebatas teknik wawancara.22 Bandingkan dengan Pasal 6 ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 

2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa selain teknik wawancara, dalam tahapan 

Penyelidikan dimungkinkan tindakan lain seperti: pengolahan TKP, pengamatan 

(observation), pembuntutan (surveillance), penyamaran (undercover), pelacakan (tracking); 

dan/ atau penelitian dan analisis dokumen. 

Selain itu adanya tahapan expose yang dilakukan oleh Penyidik. Hal ini biasa disebut 

dengan gelar perkara. Dasar hukum adanya gelar perkara ini tidak ditemukan di dalam 

KUHAP, namun terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 6/2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Perkapolri 

No. 6/2019, gelar perkara adalah  kegiatan penyampaian penjelasan proses penyelidikan 

dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk 

mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk 

menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan definisi gelar 

perkara tersebut jelas menggambarkan adanya pengulangan proses baik di tingkat 

penyelidikan maupun penyidikan. Hal ini justru membuat proses penyelidikan itu sangat 

panjang, memakan waktu yang lama, dan dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana 

korupsi penyelidikan tersebut seringkali sangat jauh memasuki wilayah penyidikan.23   Hal 

ini juga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Karena 

“sederhana” disini diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan 

dengan cara yang efisien dan efektif.24 Sedangkan “cepat” berarti “segera”, peradilan yang 

cepat diperlukan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim, 

hal ini juga merupakan perwujudan dari hak asasi manusia.25 

Terhadap hal ini maka perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 1 angka 2 KUHAP 

mengenai definisi yuridis dari Penyidikan. Karena pada dasarnya proses Penyidikan 

merupakan serangkaian tindakan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau 

melakukan penyelidikan langsung (berdasarkan Pasal 106 KUHAP), dalam hal untuk mencari 

 
22

 Disampaikan oleh Wisnu Widarto dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis dan 

Evaluasi Hukum Nasional di Bekasi (21-23 November 2022)  
23

 Chairul Huda, Evaluasi Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP (disampaikan dalam kegiatan 

rapat di BPHN 23 September 2022) 
24

 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, hlm.1.35 
25

 Ibid 
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serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal tersebut perlu dilakukan agar terdapat 

kesinambungan yang jelas antara kegiatan penyelidikan dan penyidikan sehingga proses 

yang dilakukan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, tanpa melakukan 

pengulangan-pengulangan.  

 

B.1.2. Penyelidik dan Penyidik dalam KUHAP 

Seperti yang telah disampaikan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, bahwa Penyelidik 

adalah  pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang 

ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik 

adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.  

Apabila melihat dari sisi kewenangannya, antara seorang Penyelidik dengan Penyidik 

terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 2 

Perbandingan Kewenangan Penyelidik dengan Penyidik 

Pasal 5 ayat (1) KUHAP Pasal 7 ayat (1) KUHAP 

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 : 
a. karena kewajibannya mempunyai 
wewenang : 

1. menerima laporan atau pengaduan 
dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 

2. mencari keterangan dan barang 
bukti; 

3. menyuruh berhenti seorang yang 
dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 

4. mengadakan tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung-
jawab. 

b. atas perintah penyidik dapat melakukan 
tindakan berupa: 

1. penangkapan, larangan 
meninggalkan tempat, 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf a karena  
kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. menerima-laporan atau pengaduan 
dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada 
saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang 
tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka ; 

d. melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan 
penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret 
seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar 
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Pasal 5 ayat (1) KUHAP Pasal 7 ayat (1) KUHAP 

penggeledahan dan penahanan; 
2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3. mengambil sidik jari dan memotret 

seorang; 
4. membawa dan menghadapkan 

seorang pada penyidik. 
 

dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian 
penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan tabel tersebut, pada dasarnya kewenangan seorang Penyelidik hanya 

sebatas Pasal 5 ayat (1) KUHAP huruf a. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, hanya 

merupakan kewenangan tambahan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perintah 

seorang Penyidik. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 

kedudukan seorang Penyelidik, yaitu pejabat polisi yang berwenang melakukan tindakan 

kepolisian tertentu (secara mandiri), dan pejabat polisi yang melakukan tindakan dalam 

rangka pelaksanaan tugas oleh Penyidik. Membandingkan juga kewenangan Penyelidik 

dengan Penyidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, 

beberapa kewenangan Penyidik seperti menerima laporan, menyuruh berhenti seseorang, 

dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, juga merupakan kewenangan Penyelidik. 

Kewenangan yang tidak dimiliki oleh seorang Penyidik hanya dalam hal “mencari keterangan 

dan barang bukti”.  

Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penyelidik, dapat juga 

dilakukan oleh seorang Penyidik. Selain berbicara mengenai konsep penyelidik dalam KUHAP 

perlu juga mencermati definisi penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. 

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis Penyidik yaitu:  

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia 

2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. 

Namun fakta di lapangan ditemukan bahwa selain Penyidik Polri dan PPNS juga 

terdapat penyidik yang berasal dari lembaga tertentu yang kewenangan menyidiknya muncul 

dari undang-undang, seperti penyidik pada Kejaksaan Agung dan penyidik KPK. Penyidik pada 

dua lembaga ini tidak menggunakan nomenklatur PPNS namun dalam undang-undang yang 
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mengaturnya memberikan kewenangan khusus bagi penyidik dalam lingkup instansi untuk 

melaksanakan penyidikan. Sebagai contoh UU KPK memberikan pengaturan yang rinci dan 

detail dalam pelaksanaan penyidikan dan kewenangan penyidik yang berada di bawah KPK. 

Lalu menjadi pertanyaan apakah penyidik pada dua lembaga ini termasuk dalam 

kluster penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Untuk menjawab hal 

ini, berdasarkan Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang 

dimohonkan oleh OC Kaligis. Pemohon pada saat itu mendalilkan bahwa Pasal 45 ayat (1) UU 

KPK mengenai penyidik pada KPK bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya MK 

berpendapat bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak tepat jika 

dianggap hanya ada dua penyidik yakni polisi dan PPNS. MK memberikan contoh ketika jaksa, 

selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana 

diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16/2004 tentang Kejaksaan. Terhadap hal 

ini Mahkamah juga telah mengeluarkan Putusan No. 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 

yang menyatakan bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil yang menyebutkan bahwa 

kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak 

pidana khusus bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa Dalam keterangan tertulisnya, 

Presiden melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa berdasarkan asas lex specialis 

derogat legi generalis yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga ketentuan yang 

bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus 

karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga 

penanganannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu, 

mempertimbangkan aspek relevansi dengan situasi saat ini dan adanya Putusan MK tersebut 

maka perlu memasukkan pengaturan mengenai penyidik yang berasal dari lembaga tertentu 

ini ke dalam KUHAP. 

 Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan maka direkomendasi 

perlu untuk dilakukan perubahan konsepsi mengenai penyelidik dan penyidik dalam KUHAP. 

Rekomendasi perubahan tersebut ditujukan kepada Pasal 1 angka 4 KUHAP diubah menjadi:  

Penyelidik adalah: 

1. pejabat kepolisian;  
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2. pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan 

penyelidikan. 

Selain itu Pasal 1 angka 1 KUHAP juga perlu direkomendasikan untuk dilakukan 

perubahan rumusan, menjadi: 

Penyidik adalah: 

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang; 

3. pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

 

B.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Undang-Undang Sektoral 

Pertama akan dibahas mengenai perbandingan konsepsi Penyelidik dan Penyelidikan 

dalam KUHAP dengan UU Sektoral. Pasal 1 ayat (4) KUHAP memberikan kewenangan 

penyelidikan hanya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil 

analisis dari kelompok kerja, pada dasarnya mayoritas UU Sektoral yang memiliki tindak 

pidana khusus, tidak mengatur mengenai Penyelidik atau Penyelidikan dan hanya mengatur 

mengenai Penyidik dan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Meski demikian, terdapat 

beberapa UU Sektoral yang mengatur mengenai “penyelidikan” secara berbeda dengan 

KUHAP.  

Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU 

Keimigrasian), di dalam ketentuan umum UU ini diatur bahwa Intelijen Keimigrasian adalah 

kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses 

penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang 

dihadapi atau yang akan dihadapi. Tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai 

“penyelidikan keimigrasian” yang dimaksud, namun dari ketentuan tersebut dapat dilihat 

bahwa kegiatan intelijen keimigrasian dipersamakan dengan kegiatan “penyelidikan”, 

walaupun tidak terdapat keterangan lebih lanjut apakah penyelidikan yang dimaksud sama 

dengan yang diatur dalam KUHAP. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 39 Tahun 2021 Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, juga dikenal kegiatan 

“Prapenyidikan” yakni kegiatan atau tindakan PPNS Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana 
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Keimigrasian (Pasal 1 angka 16). Secara esensial, tidak terdapat perbedaan antara kegiatan 

prapenyidikan dengan penyelidikan yang terdapat dalam KUHAP.  

Dalam peraturan lain seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983  tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan). Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 43A ayat (1) menyatakan 

bahwa Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak 

akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang 

hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak 

ditindaklanjuti. Istilah “Pemeriksaan Bukti Permulaan” memiliki tujuan dan kedudukan yang 

sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, UU 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat mekanisme penyelidikan namun dengan nama 

“Pemeriksaan Bukti Permulaan” yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan DIrektorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti 

permulaan (Pasal 43A ayat (1a)). 

Begitu pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang  

Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai kegiatan 

“Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan” yang memiliki tujuan yang sama 

dengan Penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kegiatan penyelidikan 

sesungguhnya dilakukan juga oleh Penyidik PPNS meski dalam nama yang berbeda-beda. 

Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan perbaikan pada rumusan Penyelidik, yakni 

tidak lagi dibatasi hanya pada Penyidik Kepolisian RI tetapi diperluas mencakup juga penyidik 

lainnya.  

Permasalahan kedua adalah mengenai perbandingan konsepsi Penyidik dan Penyidikan 

dalam KUHAP dengan UU Sektoral. Telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP diatur 

bahwa terdapat 2 (dua) jenis Penyidik yaitu Pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan 

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

Diketahui juga selain penyidik yang berasal dari Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) yang kewenangannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangannya 

tersendiri, terdapat juga penyidik yang berasal dari lembaga tertentu yang juga diberi 

kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, misalnya penyidik Jaksa, 
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penyidik BNN, dan penyidik KPK. Namun penyidik lembaga tersebut belum diatur pada 

KUHAP.   

 

B.1.4. Restorative Justice dalam Penyelidikan dan Penyidikan 

Restorative Justice atau sering diterjemahkan dengan keadilan restoratif, merupakan 

suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian 

perkara pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana 

konvensional, yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan 

masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana26. Tahapan ini juga dikenal dengan 

istilah Pra-persidangan atau pre-trial justice dan diskresi Jaksa/Penyidik (discretionary justice) 

dimaksudkan untuk mencegah (primum remedium) agar tidak terjadinya pelanggaran hak-

hak tersangka dan korban pada tahap sebelum persidangan pengadilan.27 Hal itu dipandang 

semakin penting daripada tahap persidangan (trial process) sebab hasil akhir persidangan 

(ultimum remedium) di banyak negara yang bersistem civil law (Eropa kontinental) telah 

dicerminkan dari apa yang diperoleh pada tahap pra-persidangan. Namun, pre-trial justice di 

negara-negara Common Law itu juga tidak lebih menjamin tidak ada penjatuhan pidana 

terhadap orang yang tidak bersalah (justice error, miscarriage of justice, infallibilitas). 

Dalam tataran undang-undang, keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU 

SPPA ini memberikan pengaturan yang tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan 

untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari 

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat 

kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif diwujudkan dalam proses 

diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 

menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi 

untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan 

pembalasan. 

 
26

 Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan 

Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2009, 

hlm. 1. 
27 Nikolas Simanjuntak, Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Tanggung Jawab Negara 

Poskolonial Dengan Pre-Trial Restorative Justice, disampaikan dalam kegiatan di BPHN, 24 Oktober 2022 
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Dalam perkembangannya pengaturan mengenai keadilan restoratif juga  muncul pada 

level peraturan lembaga. Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan, keadilan restoratif diatur 

dalam dua peraturan di tingkat kepolisian, yaitu: 

1. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan 

2. Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 

(Perkapolri No. 6/2019) mengatur bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan dalam proses 

penyidikan. Perkapolri No. 6/2019 ini mendefinisikan Keadilan restoratif sebagai penyelesaian 

kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, 

dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sedangkan Peraturan Kepolisian 

Negara No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana (Perpol No. 8/2021) tersebut, 

keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.  Perpol No. 

8/2021 ini mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.  

Secara substansi, kedua peraturan tersebut memberikan peluang terhadap 

penyelesaian kasus tindak pidana dengan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan 

penyidikan sebelum berlanjut ke tahap penuntutan. Namun terdapat beberapa 

permasalahan dalam pengaturan keadilan restoratif tersebut. Permasalahan pertama, 

pengaturan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur 

pada Perkapolri No. 6/2019 dan Perpol No. 8/2021 tersebut belum diatur dalam undang-

undang, sehingga dasar hukum pelaksanaannya belum cukup kuat. Penghentian terhadap 

perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum di KUHAP, 

sehingga dasar penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus 

yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif belum didukung dasar hukum dalam 

KUHAP. Karena menurut pasal 109 ayat (2) KUHAP penghentian penyidikan hanya dapat 

dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan 

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.  

Permasalahan kedua, bahwa definisi dan syarat-syarat pelaksanaan keadilan restoratif 

yang diatur pada Perkapolri No. 6/2019 dan Perpol No. 8/2021 tersebut berbeda, sehingga 
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berpotensi tidak terstandar dalam pelaksanaannya. Perbedaan mengenai syarat pelaksanaan 

keadilan restoratif tersebut digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Perbedaan Persyaratan Pelaksanaan Keadilan Restoratif pada  

Perkapolri No. 6/2019 dan Perpol No. 8/2021 

Perkapolri No. 6/2019 Perpol No. 8/2021 

Terdiri dari syarat materil dan formil Terdiri dari syarat umum dan syarat 
khusus. Syarat umum mencakup syarat 
materil dan syarat formil 

Syarat Materil 
1. tidak menimbulkan keresahan 

masyarakat atau tidak ada penolakan 
masyarakat; 

2. tidak berdampak konflik sosial; 
3. adanya pernyataan dari semua pihak 

yang terlibat untuk tidak keberatan, 
dan melepaskan hak menuntutnya di 
hadapan hukum; 

4. prinsip pembatas: 
a. pada pelaku: 

1. tingkat kesalahan pelaku relatif 
tidak berat, yakni kesalahan 
dalam bentuk kesengajaan; dan 

2. pelaku bukan residivis. 
b. pada tindak pidana dalam proses: 

1. penyelidikan; dan 
2. penyidikan, sebelum    

SPDP  dikirim ke Penuntut 
Umum. 

Syarat Materil 
1. tidak menimbulkan keresahan 

dan/atau penolakan dari masyarakat; 
2. tidak berdampak konflik sosial; 
3. tidak berpotensi memecah belah 

bangsa; 
4. tidak bersifat radikalisme dan 

separatisme; 
5. bukan pelaku pengulangan tindak 

pidana berdasarkan putusan 
pengadilan; dan 

6. bukan tindak pidana terorisme, tindak 
pidana terhadap keamanan negara, 
tindak pidana korupsi, dan tindak 
pidana terhadap nyawa orang. 
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Perkapolri No. 6/2019 Perpol No. 8/2021 

Syarat Formil 
1. surat permohonan perdamaian kedua 

belah pihak (pelapor dan terlapor); 
2. surat pernyataan perdamaian (akta 

dading) dan penyelesaian perselisihan 
para pihak yang berperkara (pelapor, 
dan/atau keluarga pelapor, terlapor 
dan/atau keluarga terlapor dan 
perwakilan dari tokoh masyarakat) 
diketahui oleh atasan Penyidik; 

3. berita acara pemeriksaan tambahan 
pihak yang berperkara setelah 
dilakukan penyelesaian perkara 
melalui keadilan restoratif; 

4. rekomendasi gelar perkara khusus 
yang menyetujui penyelesaian 
keadilan restoratif; dan 

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan 
secara sukarela atas tanggung jawab 
dan ganti rugi. 

Syarat Formil 
1. perdamaian dari kedua belah pihak 

yang dibuktikan dengan surat 
kesepakatan perdamaian dan 
ditandatangani oleh para pihak. 
Kecuali untuk tindak pidana narkoba; 
dan 

2. pemenuhan hak-hak korban dan 
tanggung jawab pelaku, yang 
mencakup  
a. pengembalian barang; 
b. penggantian kerugian;  
c. penggantian biaya yang 

ditimbulkan dari akibat tindak 
pidana; 

d. penggantian kerusakan yang 
ditimbulkan akibat tindak pidana. 

pemenuhan hak-hak korban dan 
tanggung jawab pelaku tersebut 
dibuktikan dengan surat pernyataan 
sesuai dengan kesepakatan yang 
ditandatangani oleh pihak korban, 
kecuali untuk tindak pidana narkoba. 

Tidak terdapat Syarat Khusus Terdapat Syarat Khusus 
Persyaratan khusus untuk tindak pidana 
informasi dan transaksi elektronik, tindak 
pidana narkoba, dan tindak pidana lalu 
lintas. 

 

Dalam Perkapolri No. 6/2019 keadilan restoratif yang dilaksanakan dalam proses penyidikan 

wajib memenuhi syarat materil dan syarat formil. Sedangkan berdasarkan Perpol No. 8/2021 

syarat penanganan keadilan restoratif mencakup syarat umum dan khusus, syarat umum 

terdiri dari persyaratan materil dan formil, selanjutnya terdapat pula persyaratan khusus yang 

tidak diatur pada Perkapolri No. 6/2019.  

Permasalahan ketiga, batasan-batasan penerapan keadilan restoratif tidak jelas. 

Menurut Prof Mahfud MD ada kekhawatiran jika penentuan batas-batas tersebut tidak jelas 

maka prinsip keadilan restoratif akan sulit diterapkan sehingga perlu kompilasi ketentuan 
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keadilan restoratif yang dimiliki Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.28 Tujuan  

terpentingnya adalah terakomodirnya Keadilan Restoratif dalam KUHAP, untuk dijadikan 

sebagai payung hukum bersama, yang diyakini bisa menyamakan persepsi dan langkah yang 

dilakukan masing-masing instansi penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan. Berdasarkan 

hal-hal tersebut, maka pengaturan keadilan restoratif pada tahap Penyelidikan dan 

Penyidikan direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam KUHAP. 

 

B.2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan 

B.2.1. Implementasi Laporan dan Pengaduan dalam Proses Penyelidikan dan 

Penyidikan 

Pada dasarnya dalam perkara pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum 

dan keadilan (access to justice) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali 

dengan adanya Laporan atau Pengaduan. Perbedaan mengenai hal ini terkait dengan 

ketentuan dalam KUHP tentang adanya delik aduan (klacht delict) dan delik biasa (gewon 

delict).29  Permasalahan yang terjadi terhadap hal ini adalah kerap kali ada anggapan bahwa 

“belum menjadi kewenangan “aparat penegak hukum” untuk melakukan 

penyelidikan/penyidikan, apabila “anggota masyarakat yang dipandang merugikan” belum 

mengajukan laporan atau pengaduan.30  

Hal ini berpengaruh pada efektivitas penyelidikan atau penyidikan itu sendiri, yang 

menimbulkan keadaan seolah-olah “negara tidak hadir” untuk melakukan tugasnya 

melindungi masyarakat, ketika suatu tindak pidana telah terjadi. Pada dasarnya proses 

penyelidikan dan penyidikan tetap dapat dilakukan tanpa adanya laporan atau pengaduan.  

Dalam hal terhadap delik aduan, apabila kita membandingkan antara KUHAP dengan 

HIR/RIB, KUHAP menyatakan bahwa pada dasarnya proses penyidikan dan penuntutan berdiri 

sendiri sesuai dengan fungsinya. Hal ini didasari oleh dianutnya asas diferensiasi fungsional 

oleh KUHAP.  Hal ini berbeda dengan HIR/RIB bahwa proses pengusutan (penyidikan) dan 

penuntutan adalah satu kesatuan. Dimana kedua hal tersebut diatur di dalam “bab” yang 

sama yaitu “mengusut kejahatan dan pelanggaran”. Dalam bagian pertama mengatur 

 
28

 https://kabar24.bisnis.com/read/20221101/16/1593857/mahfud-md-sebut-penerapan-keadilan-restoratif-tidak-

boleh-sembarangan diakses tanggal 14 November 2022 
29

 Lihat Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 

110-113 
30

 Chairul Huda, Op.Cit 
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mengenai pegawai dan pejabat yang berwenang mengusut kejahatan dan pelanggaran (Pasal 

38-45 HIR/RIB), dan bagian kedua mengenai pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri 

(Pasal 46-52). Pasal 38 ayat (1) HIR/RIB mengatur mengenai urusan polisi justici. Menurut R. 

Tresna bahwa polisi justisi ini merujuk kepada tugas-tugas dari para pejabat penuntut 

umum.31 Tugas dari polisi justisi meliputi tindakan-tindakan pengusutan (penyidikan), 

penuntutan sampai dengan pelaksana keputusan Hakim Pidana. Hal ini berarti tugas penuntut 

umum yang juga sebagai pelaksana dari polisi justitia adalah melakukan tindakan pengusutan 

(penyidikan), penuntutan, dan melaksanakan keputusan Hakim Pidana merupakan satu 

kesatuan proses yang tidak terpisahkan dan merupakan tanggung jawab dari pejabat 

penuntut umum itu sendiri. 

Hal ini berarti, apabila delik aduan adalah delik hanya dapat “dituntut” apabila terdapat 

pengaduan. Apabila merujuk kepada tahapan dalam HIR/RIB yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dalam proses penuntutan tersebut sudah termasuk di 

dalamnya proses penyidikan yang berdasarkan adanya aduan. Hal ini dikarenakan yang 

bertanggung jawab dalam proses penyidikan dan penuntutan adalah pejabat penuntut umum 

itu sendiri. Berbeda dengan KUHAP dikarenakan fungsi penuntutan dan penyidikan dipegang 

oleh lembaga yang berbeda dan merupakan tahapan yang terpisah. Penuntutan dipegang 

oleh Kejaksaan dan penyidikan dipegang oleh Kepolisian. Terhadap hal ini menjadikan proses 

penyidikan dapat dilakukan tanpa adanya aduan, namun untuk dilanjutkan pada tahap 

penuntutan harus dilengkapi dengan adanya pengaduan.  

 

B.2.2. Penerapan Upaya Paksa Penahanan dalam Penyelidikan dan Penyidikan 

Untuk mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan kewenangan melakukan tindak-

tindakan tertentu sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap 

untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.32 Kewenangan-kewenangan untuk melakukan 

tindakan tertentu tersebut akan disesuaikan secara kasuistis termasuk untuk melakukan 

tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat memaksa (dwang middelen)33. 

Upaya paksa yang dimaksud adalah tindakan pemanggilan paksa, penangkapan, penahanan, 

 
31

 R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) dalam Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan 

Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan” Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23/no.9/April/2017: 56 
32

 Ibid, hlm. 1.19. 
33

 Ibid. 
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penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Penyidik dapat melakukan upaya paksa 

tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur pada Pasal  

7 ayat 1 KUHAP. Namun penerapan upaya paksa tersebut harus memenuhi ketentuan yang 

diatur dalam KUHAP, khususnya pada Bab V KUHAP, yakni dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 

49 yang secara detail mengatur mengenai penerapan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tataran 

pengaturan yang lebih teknis upaya paksa tersebut diatur pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 

22 Perkapolri No. 6/2019. Pasal 16 Perkapolri No. 6/2019 tersebut mengatur bahwa upaya 

paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan surat.  

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap upaya paksa berupa 

penahanan tersebut ditemukan permasalahan efektivitas dalam pelaksanaannya. Penahanan 

merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengaturan 

mengenai alasan penahanan menjadi salah satu persoalan yang sangat penting. Alasan 

penahanan meliputi alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif penahanan diatur 

pada Pasal 21 ayat 4 KUHAP, yakni mengatur bahwa adalah bahwa penahanan hanya dapat 

dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau 

percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 

ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 

453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap 

Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), 

Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang 

Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan 

Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 

Pengaturan mengenai syarat subjektif penahanan yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) 

jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP memberi diskresi yang besar kepada penyidik untuk 

menahan atau tidak menahan seorang tersangka.  

Sedangkan alasan subyektif penahanan diatur pada Pasal 21 ayat 1 KUHAP, yakni mengatur 

bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka 
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atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, 

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa 

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 

pidana. Alasan subjektif tersebut dianggap memberikan diskresi yang sangat besar kepada 

penyidik, sehingga dalam praktiknya seringkali ditemukan perbedaan perlakuan penahanan 

dalam tahap penyidikan terhadap orang-orang yang telah menyandang status sebagai 

tersangka. Kondisi tersebut terjadi karena dalam tahap penyidikan penahanan dilakukan 

berdasarkan pertimbangan yang kompleks sesuai dengan perkara yang ada. Namun Ketika 

Penyidik melakukan/tidak melakukan penahanan seharusnya tindakan tersebut disertai 

dengan alasan yang diuraikan secara jelas, seperti proportionality test untuk 

menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai sehingga tidak 

terjadi kesewenang-wenangan. Pada sisi lain hal tersebut dapat menjadi bukti akuntabilitas 

penyidik untuk mempertanggungjawabkan ketika tersangka mengajukan penangguhan 

penahanan berdasarkan pasal 31 KUHAP, ataupun jika tersangka mengajukan praperadilan 

tentang sah tidaknya penahanan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. 

Sejalan dengan hal tersebut Chairul Huda berpendapat bahwa frasa “berdasarkan bukti 

yang cukup” yang diatur pada Pasal 21 ayat 1 seharusnya bukan saja digunakan untuk 

menentukan ada atau tidaknya alasan objektif, tetapi juga digunakan untuk menentukan ada 

atau tidaknya alasan subjektif34. Artinya penahanan dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa 

yang “berdasarkan bukti yang cukup” diduga keras melakukan tindak pidana, dan 

Tersangka/Terdakwa itu “berdasarkan bukti yang cukup” pula adanya keadaan yang 

menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang 

bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”, misalnya, sebagai seseorang yang akan melarikan 

diri ke luar negeri, tersangka/terdakwa masih memiliki visa atau mengajukan visa ke negara 

tertentu, demikian pula jika ternyata yang bersangkutan telah bersiap melakukan perjalanan 

jauh, seperti menyiapkan tiket perjalanan ataupun sejumlah uang, begitu seterusnya, yang 

pasti “bukti yang cukup” untuk melarikan diri dan seterusnya itu telah benar-benar ada.35 

 
34

 Chairul Huda, Keterangan Tertulis Ahli dari Presiden pada Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018: Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 85. 
35

 Ibid. 
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Pasal 21 ayat 2 KUHAP sebenarnya telah mengatur bahwa penahanan atau penahanan 

lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa 

dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan 

identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat 

kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Namun dalam 

praktiknya seringkali alasan penahanan yang disampaikan pada surat perintah penahanan 

tidak diuraikan dengan jelas dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung alasan 

tersebut. Oleh karena itu perlu disusun suatu SOP (Standard Operating Procedure) 

penguraian alasan penahanan dalam surat perintah penahanan pada tahap penyidikan. 

 

B.3. Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

B.3.1. Perbedaan Rumusan dan Kewenangan PPNS dalam UU Sektoral 

KUHAP mengamanatkan pengaturan PPNS diserahkan pada undang-undang sektoral. 

Hal ini setidaknya berdampak pada banyaknya ragam PPNS yang tersebar di Kementerian 

Lembaga di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesehatan, perhubungan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, perpajakan, dan lain sebagainya, baik di pusat maupun 

daerah. Dengan sekian banyaknya ragam PPNS ini, pada analisis dan evaluasi ini dibatasi 

hanya pada beberapa PPNS khususnya pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4 

 Perbandingan Ragam PPNS berdasarkan Instansi dan Dasar Hukum 

Ragam PPNS Instansi Dasar Hukum 

PPNS Lingkungan Hidup Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

PPNS Kehutanan Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

PPNS Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang 

PPNS Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

PPNS Kekayaan 
Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM a.        UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang, 
b.        UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri, 
c.        UU No. 32 Tahun 2000 tentang Data 
Tata Letak Sirkuit Terpadu, 
d.        UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, 
e.        UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten 
jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
f.         UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis jo. UU No. 10 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 

PPNS Perpajakan Kementerian Keuangan UU No. 6 Tahun 1983  tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, 
sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

PPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 
Tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan 

PPNS bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 

Kementerian Perhubungan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 

PPNS Administrasi 
Kependudukan 

Kementerian Dalam Negeri UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adninistrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 

Lebih lanjut, dari beberapa pengaturan PPNS pada UU Sektoral ditemukan rumusan 

mengenai Pejabat Penyidik  Pegawai Negeri Sipil yang berbeda-beda misalnya:  
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1. “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan…” (UU No. 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No. 10 

Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, 

UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan) 

2. “Pegawai Negeri Sipil Tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi…” (Tidak ada kata “pejabat”: UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang).  

3. “Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya…” (UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu) 

4. “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan…” (UU No. 13 Tahun 

2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)  

5. “Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS 

Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi” (Langsung menyematkan tambahan keterangan 

objek tindak pidana yang menjadi kewenangan - keimigrasian setelah istilah PPNS dan 

langsung menyebut “Pejabat Imigrasi” (UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).  

Perbedaan-perbedaan istilah yang digunakan dalam mengatur Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil menunjukkan terdapat persoalan mengenai kejelasan rumusan.  Maka berdasarkan hal 

tersebut, demi kepastian hukum terhadap permasalahan peristilahan ini sebaiknya 

diseragamkan. 

KUHAP memberikan peran utama kepada Pejabat Polisi untuk melaksanakan tugas 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan ruang lingkup.  Hal 

ini terpotret dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang secara umum memberikan 

pengaturan kewenangan kepada penyidik pejabat polisi. Namun demikian selain pejabat 
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polisi, KUHAP juga memberikan kewenangan terbatas kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan 

oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, pejabat polisi dapat melakukan 

penyidikan dalam hal terdapat tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. 

Sementara pejabat pegawai negeri sipil dibatasi kewenangan menyidiknya khusus hanya 

dalam hal suatu tindak pidana dalam lingkup yang diatur oleh suatu undang-undang tertentu 

dan pelaksanaan penyidikannya dibawah koordinasi dan diawasi oleh penyidik polisi. 

KUHAP sebagai lex generalis, seharusnya membuat pengaturan mengenai kewenangan 

PPNS secara umum sebagai panduan untuk pengaturan lebih lanjut dalam UU Sektoral. 

Sayangnya, pengaturan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) sangat sederhana dan langsung 

mendelegasikan pengaturan kewenangan PPNS kepada UU sektoral. Hal ini menyebabkan 

pada UU Sektoral sering ditemukan pengulangan pengaturan kewenangan Penyidik 

Kepolisian RI sebagai kewenangan PPNS. Berdasarkan hal tersebut, terkadang tidak terlihat 

secara jelas “kekhususan” (lex specialis) kewenangan PPNS yang diberikan oleh UU Sektoral. 

Selain itu, UU Sektoral tidak secara lengkap mengatur bagaimana pelaksanaan kewenangan 

PPNS yang khusus tersebut. Hal ini dapat terpotret dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 5 

Persandingan Sebagian Pengaturan Kewenangan PPNS dalam UU Sektoral 

ASPEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN 
KEPABEANAN (KEMENTERIAN KEUANGAN) 

TP DI BIDANG KEHUTANAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP (KLHK) 

TP DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(KEMENKUMHAM) 

TP DI BIDANG 
KEIMIGRASIAN 

TP KEPENDUDUKAN 

Dasar Hukum UU No. 6/1983 jo. 
UU No. 9/1994 jo. 
UU No. 16/2000 jo. 
UU No. 28/ 2007 jo. 
UU No. 16/2009 jo. 
UU No.  7/2021 

UU No.   10/1995 jo. 
UU No.   17/2006 

UU No.   41/1999 jo. 
UU No.   19/2004 jo. 
UU No.   11/2020 

UU No.   32/2009 UU No.   28/2014 UU No.   13/2016 jo. 
UU No.   11/2020 

UU No.   6/2011 jo 
UU No.   11/2020 

UU No.   26/2006 

PPNS yang memiliki 
kewenangan 

Ps. 44 UU No.   
7/2021: Penyidikan 
tindak pidana di 
bidang perpajakan 
hanya dapat 
dilakukan oleh 
Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu 
di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
pajak yang diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
tindak pidana di 
bidang perpajakan. 

Pasal 112 ayat (1): 
Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu 
di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum 
Acara Pidana untuk 
melakukan 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan. 

Pasal 77 ayat (1): 
Selain Pejabat 
Penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang 
lingkup tugas dari 
tanggung jawabnya 
meliputi pengurusan 
hutan, diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Kitab Undang-
undang Hukum 
Acara Pidana. 

Pasal 74 ayat (2): 
Dalam 
melaksanakan 
tugasnya, pejabat 
pengawas 
lingkungan hidup 
dapat melakukan 
koordinasi dengan 
pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil.                                                                                                                    
Pasal 94 ayat (1): 
Selain penyidik 
pejabat polisi 
Negara Republik 
Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil 
tertentu di 
lingkungan instansi 
pemerintah yang 
lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya 
di bidang 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup 
diberi wewenang 
sebagai penyidik 
sebagaimana 
dimaksud dalam 

Pasal 110 ayat (1): 
Selain penyidik 
pejabat Kepolisian 
Negara Republik 
lndonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di 
lingkungan 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
urusan 
pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Undang- 
Undang yang 
mengatur mengenai 
hukum acara pidana 
untuk melakukan 
penyidikan tindak 
pidana Hak Cipta 
dan Hak Terkait. 

Pasal 159 ayat (1) 
Selain pejabat 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia, pejabat 
penyidik pegawai 
negeri sipil tertentu 
di lingkungan 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
urusan 
pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
mengatur mengenai 
hukum acara pidana 
untuk melakukan 
penyidikan tindak 
pidana Paten. 

Pasal 1 angka 8: 
Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 
Keimigrasian yang 
selanjutnya disebut 
dengan PPNS 
Keimigrasian adalah 
Pejabat Imigrasi 
yang diberi 
wewenang oleh 
undang-undang 
untuk melakukan 
penyidikan tindak 
pidana Keimigrasian. 
  
Pasal 105 PPNS 
Keimigrasian diberi 
wewenang sebagai 
penyidik tindak 
pidana Keimigrasian 
yang dilaksanakan 
sesuai dengan 
ketentuan Undang-
Undang ini. 

Pasal 88 ayat (1) 
(1) Selain Pejabat 
Penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
yang lingkup tugas 
dan tanggung 
jawabnya dalam 
bidang Administrasi 
Kependudukan 
diberi wewenang 
khusus sebagai 
Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 
sebagaimana diatur 
dalam Kitab 
Undang-Undang 
Hukum Acara 
Pidana. 
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ASPEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN 
KEPABEANAN (KEMENTERIAN KEUANGAN) 

TP DI BIDANG KEHUTANAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP (KLHK) 

TP DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(KEMENKUMHAM) 

TP DI BIDANG 
KEIMIGRASIAN 

TP KEPENDUDUKAN 

Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan 
penyidikan tindak 
pidana lingkungan 
hidup. 

Kewenangan Pasal 44 ayat (2): 
Wewenang penyidik 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1): 
a. menerima, 
mencari, 
mengumpulkan, dan 
meneliti keterangan 
atau laporan 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang perpajakan 
agar keterangan 
atau laporan 
tersebut menjadi 
lebih lengkap dan 
jelas; 
b. meneliti, mencari, 
dan mengumpulkan 
keterangan 
mengenai orang 
pribadi atau badan 
tentang kebenaran 
perbuatan yang 
dilakukan 
sehubungan dengan 
tindak pidana di 
bidang perpajakan; 
c. meminta 
keterangan dan 
bahan bukti dari 
orang pribadi atau 
badan sehubungan 
dengan tindak 

Pasal 112 ayat (2): 
Kewenangan 
Penyidik 
sebagaimana 
dimaksud ayat (1) 
karena 
kewajibannya 
berwenang : 
a. menerima laporan 
atau keterangan dari 
seseorang tentang 
adanya tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
b. memanggil orang 
untuk didengar dan 
diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
c. meneliti, mencari, 
dan mengumpulkan 
keterangan dengan 
tindak pidana di 
bidang Kepabeanan; 
d. melakukan 
penangkapan dan 
penahanan 
terhadap orang yang 
disangka melakukan 
tindak pidana di 
bidang Kepabeanan; 
e. meminta 
keterangan dan 
bukti dari orang 
yang sangka 
melakukan tindak 

Pasal 77 ayat (2): 
Kewenangan 
(2) Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1), berwenang 
untuk: 
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan 
atau keterangan 
yang berkenaan 
dengan tindak 
pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan 
hasil hutan; 
b. melakukan 
pemeriksaan 
terhadap orang yang 
diduga melakukan 
tindak pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan 
hasil hutan; 
c. memeriksa tanda 
pengenal seseorang 
yang berada dalam 
kawasan hutan atau 
wilayah hukumnya; 
d. melakukan 
penggeledahan dan 
penyitaan barang 
bukti tindak pidana 

Pasal 94 ayat (2): 
Kewenangan 
Penyidik pejabat 
pegawai negeri sipil 
berwenang: 
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan 
atau keterangan 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
b. melakukan 
pemeriksaan 
terhadap setiap 
orang yang diduga 
melakukan tindak 
pidana di bidang 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup; 
c. meminta 
keterangan dan 
bahan bukti dari 
setiap orang 
berkenaan dengan 
peristiwa tindak 
pidana di bidang 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup; 
d. melakukan 
pemeriksaan atas 

Pasal 110 ayat (2): 
kewenangan 
Penyidik 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) berwenang 
melakukan: 
a.pemeriksaan atas 
kebenaran laporan 
atau keterangan 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait; 
b.pemeriksaan 
terhadap pihak atau 
badan hukum yang 
diduga melakukan 
tindak pidana di 
bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait; 
c. permintaan 
keterangan dan 
barang bukti dari 
pihak atau badan 
hukum sehubungan 
dengan tindak 
pidana di bidang Hak 
Cipta dan Hak 
Terkait; 
d. pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 

Pasal 159 ayat (2): 
Kewenangan 
Penyidik 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(l) berwenang 
melakukan: 
a.pemeriksaan atas 
kebenaran laporan 
atau keterangan 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang paten; 
b.pemeriksaan 
terhadap Orang 
yang diduga 
melakukan tindak 
pidana di bidang 
Paten; 
c.permintaan 
keterangan dan 
barang bukti dari 
Orang sehubungan 
dengan tindak 
pidana di bidang 
paten; 
d.pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang Paten; 
e.penggeledahan 
dan pemeriksaan di 

Pasal 106: 
Kewenangan 
PPNS Keimigrasian 
berwenang: 
a.menerima laporan 
tentang adanya 
tindak pidana 
Keimigrasian; 
b.mencari 
keterangan dan alat 
bukti; 
c.melakukan 
tindakan pertama di 
tempat kejadian; 
d.melarang setiap 
orang meninggalkan 
atau memasuki 
tempat kejadian 
perkara untuk 
kepentingan 
penyidikan; 
e.memanggil, 
memeriksa, 
menggeledah, 
menangkap, atau 
menahan seseorang 
yang disangka 
melakukan tindak 
pidana Keimigrasian; 
f. menahan, 
memeriksa, dan 
menyita Dokumen 
Perjalanan; 
g.menyuruh 
berhenti orang yang 

Pasal 88 ayat (2): 
Kewenangan 
(2) Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) dalam 
melaksanakan tugas 
penyidikan 
berwenang untuk: 
a. menerima laporan 
atau pengaduan dari 
orang atau badan 
hukum tentang 
adanya dugaan 
tindak pidana 
Administrasi 
Kependudukan; 
b. memeriksa 
laporan atau 
keterangan atas 
adanya dugaan 
tindak pidana 
Administrasi 
Kependudukan; 
c. memanggil orang 
untuk diminta 
keterangannya atas 
adanya dugaan 
sebagaimana 
dimaksud huruf b; 
dan 
d. membuat dan 
menandatangani 
Berita Acara 
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ASPEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN 
KEPABEANAN (KEMENTERIAN KEUANGAN) 

TP DI BIDANG KEHUTANAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP (KLHK) 

TP DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(KEMENKUMHAM) 

TP DI BIDANG 
KEIMIGRASIAN 

TP KEPENDUDUKAN 

pidana di bidang 
perpajakan; 
d. memeriksa buku, 
catatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang perpajakan; 
e. melakukan 
penggeledahan 
untuk mendapatkan 
barang bukti berupa 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain, serta 
barang bukti lain 
yang diduga terkait 
dengan tindak 
pidana di bidang 
perpajakan 
dan/atau melakukan 
penyitaan terhadap 
barang bukti 
tersebut; 
f. meminta bantuan 
tenaga ahli dalam 
rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan 
tindak pidana di 
bidang perpajakan; 
g. menyuruh 
berhenti dan/atau 
melarang seseorang 
meninggalkan 
ruangan atau 
tempat pada saat 
pemeriksaan sedang 
berlangsung dan 
memeriksa identitas 
orang, benda, 
dan/atau dokumen 

pidana di bidang 
Kepabeanan; 
f. memotret 
dan/atau merekam 
melalui media 
audiovisual 
terhadap orang, 
barang, sarana 
pengangkut, atau 
apa saja yang dapat 
dijadikan bukti 
adanya tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
g. memeriksa 
catatan dan 
pembukuan yang 
diwajibkan menurut 
Undang-undang ini 
dan pembukuan 
lainnya yang terkait; 
h. mengambil sidik 
jari orang; 
i. menggeledah 
rumah tinggal, 
pakaian, atau badan; 
j. menggeledah 
tempat atau sarana 
pengangkut dan 
memeriksa barang 
yang terdapat di 
dalamnya apabila 
dicurigai adanya 
tindak pidana di 
bidang Kepabeanan; 
k. menyita benda-
benda yang diduga 
keras merupakan 
barang yang dapat 
dijadikan sebagai 
bukti sehubungan 

yang menyangkut 
hutan, kawasan 
hutan, dan hasil 
hutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku; 
e. meminta 
keterangan dan 
barang bukti dari 
orang atau badan 
hukum sehubungan 
dengan tindak 
pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan dan 
hasil hutan; 
f. menangkap dan 
menahan dalam 
koordinasi dan 
pengawasan 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia sesuai 
Kitab Undang-
undang Hukum 
Acara Pidana; 
g. membuat dan 
menandatangani 
berita acara; 
h. menghentikan 
penyidikan apabila 
tidak terdapat cukup 
bukti tentang 
adanya tindak 
pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan dan 
hasil hutan. 

pembukuan, 
catatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
e. melakukan 
pemeriksaan di 
tempat tertentu 
yang diduga 
terdapat bahan 
bukti, pembukuan, 
catatan, dan 
dokumen lain; 
f. melakukan 
penyitaan terhadap 
bahan dan barang 
hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara 
tindak pidana di 
bidang perlindungan 
dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
g. meminta bantuan 
ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
perlindungan dan 
pengelolaan 
lingkungan hidup; 
h. menghentikan 
penyidikan; 
i. memasuki tempat 
tertentu, memotret, 
dan/atau membuat 
rekaman audio 
visual; 

tindak pidana 
dibidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait; 
e. penggeledahan 
dan pemeriksaan di 
tempat yang diduga 
terdapat barang 
bukti, pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait; 
f. penyitaan 
dan/atau 
penghentian 
peredaran atas izin 
pengadilan terhadap 
bahan dan barang 
hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara 
tindak pidana di 
bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait 
sesuai dengan Kitab 
Undang-Undang 
Hukum Acara 
Pidana; 
g. permintaan 
keterangan ahli 
dalam 
melaksanakan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang Hak 
Cipta dan Hak 
Terkait; 
h. permintaan 
bantuan kepada 
instansi terkait 

tempat yang diduga 
terdapat barang 
bukti, pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana di 
bidang Paten; 
f.penyitaan 
terhadap bahan dan 
produk hasil 
pelanggaran yang 
dapat dijadikan 
bukti dalam perkara 
tindak pidana di 
bidang Paten; 
g.permintaan 
keterangan ahli 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
Paten; 
h.permintaan 
bantuan kepada 
instansi terkait 
untuk melakukan 
penangkapan, 
penahanan, 
penetapan daftar 
pencarian orang, 
pencegahan dan 
penangkalan 
terhadap pelaku 
tindak pidana di 
bidang paten; dan 
i.penghentian 
penyidikan apabila 
tidak terdapat cukup 
bukti adanya tindak 
pidana di bidang 

dicurigai atau 
tersangka dan 
memeriksa identitas 
dirinya; 
h.memeriksa atau 
menyita surat, 
dokumen, atau 
benda yang ada 
hubungannya 
dengan tindak 
pidana Keimigrasian; 
i. memanggil 
seseorang untuk 
diperiksa dan 
didengar 
keterangannya 
sebagai tersangka 
atau saksi; 
j. mendatangkan ahli 
yang diperlukan 
dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan 
perkara; 
k. melakukan 
pemeriksaan di 
tempat tertentu 
yang diduga 
terdapat surat, 
dokumen, atau 
benda lain yang ada 
hubungannya 
dengan tindak 
pidana Keimigrasian; 
l. mengambil foto 
dan sidik jari 
tersangka; 
m.meminta 
keterangan dari 
masyarakat atau 
sumber yang 
berkompeten; 

Pemeriksaan. 
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ASPEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN 
KEPABEANAN (KEMENTERIAN KEUANGAN) 

TP DI BIDANG KEHUTANAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP (KLHK) 

TP DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(KEMENKUMHAM) 

TP DI BIDANG 
KEIMIGRASIAN 

TP KEPENDUDUKAN 

yang dibawa; 
h. memotret 
seseorang yang 
berkaitan dengan 
tindak pidana di 
bidang perpajakan; 
i. memanggil orang 
untuk didengar 
keterangannya dan 
diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. melakukan 
pemblokiran harta 
kekayaan milik 
tersangka sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan dan atau 
penyitaan harta 
kekayaan milik 
tersangka sesuai 
dengan Undang-
Undang yang 
mengatur mengenai 
hukum acara pidana, 
termasuk tetapi 
tidak terbatas 
dengan adanya izin 
ketua pengadilan 
negeri setempat; 
k. menghentikan 
penyidikan; 
dan/atau 
I. melakukan 
tindakan lain yang 
perlu untuk 
kelancaran 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
perpajakan menurut 

dengan tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
l. memberikan tanda 
pengaman dan 
mengamankan apa 
saja yang dapat 
dijadikan sebagai 
bukti sehubungan 
dengan tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
m.mendatangkan 
tenaga ahli yang 
diperlukan dalam 
hubungannya 
dengan pemeriksaan 
perkara tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
n. menyuruh 
berhenti orang yang 
disangka melakukan 
tindak pidana di 
bidang Kepabeanan 
serta memeriksa 
tanda pengenal diri 
tersangka; 
o. menghentikan 
penyidikan; 
p. melakukan 
tindakan lain yang 
perlu untuk 
kelancaran 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan 
menurut hukum 
yang bertanggung 
jawab. 

j. melakukan 
penggeledahan 
terhadap badan, 
pakaian, ruangan, 
dan/atau tempat 
lain yang diduga 
merupakan tempat 
dilakukannya tindak 
pidana; dan/atau 
k. menangkap dan 
menahan pelaku 
tindak pidana. 

untuk melakukan 
penangkapan, 
penahanan, 
penetapan daftar 
pencarian orang, 
pencegahan dan 
penangkalan 
terhadap pelaku 
tindak pidana di 
bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait; dan 
i. penghentian 
penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti 
adanya tindak 
pidana di bidang Hak 
Cipta dan Hak 
Terkait. 

paten. n. melakukan 
penghentian 
penyidikan; 
dan/atau 
o. mengadakan 
tindakan lain 
menurut hukum. 
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ASPEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN 
KEPABEANAN (KEMENTERIAN KEUANGAN) 

TP DI BIDANG KEHUTANAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP (KLHK) 

TP DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(KEMENKUMHAM) 

TP DI BIDANG 
KEIMIGRASIAN 

TP KEPENDUDUKAN 

ketentuan peraturan 
perundang-
undangan 

Prosedur Penyidikan Pasal 44 ayat (3) 
Penyidik 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan dan 
menyampaikan hasil 
penyidikannya 
kepada penuntut 
umum melalui 
penyidik pejabat 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
diatur dalam 
Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 

Pasal 112 ayat (3) 
Penyidikan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan dan 
menyampaikan hasil 
penyidikannya 
kepada Penuntut 
Umum sesuai 
dengan ketentuan 
yang diatur dalam 
Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum 
Acara Pidana. 

Pasal 77 ayat (3) 
(3) Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan dan 
menyerahkan hasil 
penyidikannya 
kepada penuntut 
umum, sesuai Kitab 
Undang-undang 
Hukum Acara 
Pidana. 

Pasal 94 ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) 
(3) Dalam 
melakukan 
penangkapan dan 
penahanan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) huruf k, penyidik 
pejabat pegawai 
negeri sipil 
berkoordinasi 
dengan penyidik 
pejabat polisi 
Negara Republik 
Indonesia. 
(4) Dalam hal 
penyidik pejabat 
pegawai negeri sipil 
melakukan 
penyidikan, penyidik 
pejabat pegawai 
negeri sipil 
memberitahukan 
kepada penyidik 
pejabat polisi 
Negara Republik 
Indonesia dan 
penyidik pejabat 
polisi Negara 
Republik Indonesia 
memberikan 
bantuan guna 
kelancaran 
penyidikan. 
(5) Penyidik pejabat 

Pasal 110 ayat (4) 
Penyidik pejabat 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan kepada 
penuntut umum dan 
penyidik pejabat 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Pasal 110 ayat (5) 
Hasil penyidikan 
yang telah dilakukan 
oleh penyidik 
pejabat pegawai 
negeri sipil 
disampaikan kepada 
penuntut umum 
melalui penyidik 
pejabat Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 

Pasal 159 ayat (4) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan kepada 
penuntut umum 
dengan 
tembusan kepada 
pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Pasal 159 ayat (5) 
Hasil penyidikan 
yang telah dilakukan 
oleh pejabat 
penyidik pegawai 
negeri sipil 
disampaikan kepada 
penuntut umum 
melalui pejabat 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 

Pasal 99 ayat (4) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan kepada 
penuntut umum 
dengan tembusan 
kepada pejabat 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 
Pasal 99 ayat (5) 
Hasil penyidikan 
yang telah dilakukan 
oleh pejabat 
penyidik pegawai 
negeri sipil 
disampaikan kepada 
penuntut 
umum melalui 
pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 107 (1) Dalam 
melakukan 
penyidikan, PPNS 
Keimigrasian 
berkoordinasi 
dengan penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
(2) Setelah selesai 
melakukan 
penyidikan, PPNS 
Keimigrasian 
menyerahkan 
berkas perkara 
kepada penuntut 
umum. 
  
Penjelasan Pasal 107 
ayat (1) Koordinasi 
dengan penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
dilakukan sejak 
diterbitkannya surat 
pemberitahuan 
dimulainya 
penyidikan, 
pelaksanaan 
penyidikan sampai 
dengan selesainya 
pemberkasan, dan 
penyampaian 
tembusan berkas 
perkara kepada 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 
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ASPEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DAN 
KEPABEANAN (KEMENTERIAN KEUANGAN) 

TP DI BIDANG KEHUTANAN DAN 
LINGKUNGAN HIDUP (KLHK) 

TP DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(KEMENKUMHAM) 

TP DI BIDANG 
KEIMIGRASIAN 

TP KEPENDUDUKAN 

pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya 
penyidikan kepada 
penuntut umum 
dengan tembusan 
kepada penyidik 
pejabat polisi 
Negara Republik 
Indonesia. 
(6) Hasil penyidikan 
yang telah dilakukan 
oleh penyidik 
pegawai negeri sipil 
disampaikan kepada 
penuntut umum. 

Koordinasi ini 
dilakukan agar tidak 
terjadi tumpang 
tindih penyidikan. 
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Dari tabel di atas terlihat variasi pengaturan kewenangan beberapa ragam PPNS di 

berbagai sektor yang tidak benar-benar memberikan kewenangan yang spesifik atau khusus 

kepada PPNS di lingkup bidangnya. Variasi pengaturan ada yang bersifat kewenangan khusus 

namun ada juga yang hanya menyebutkan kewenangan umum penyidik polri sebagaimana 

disebutkan dalam KUHAP. Sebagai pengaturan lex specialis, sebenarnya pengaturan undang-

undang sektoral ini perlu mengatur kewenangan yang bersifat khusus/spesifik tindak pidana 

UU tersebut sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP sedangkan untuk kewenangan yang 

sama dengan KUHAP sebaiknya tidak perlu diatur lagi. 

Oleh karena itu, dengan memperhatikan alasan keberadaan PPNS yang ditujukan untuk 

membantu Penyidik Kepolisian RI maka perlu adanya pengaturan yang harmonis dan sinergis 

antara KUHAP dengan UU Sektoral mengenai kewenangan penyidik. Kedepannya, pengaturan 

kewenangan penyidik PPNS secara umum perlu diatur di dalam KUHAP (misalnya 

kewenangan menerima laporan atau pengaduan, melakukan pemeriksaan, memanggil orang 

untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dsb.), yang kemudian dalam UU 

sektoral mengatur kewenangan-kewenangan yang bersifat khusus dengan detail ketentuan 

bagaimana menjalankan kewenangan tersebut (misalnya jika diberi kewenangan penahanan, 

penggeledahan), maka perlu diatur mengenai mekanisme dan batas waktu pelaksanaan 

kewenangan ini. 

 

B.3.2. Koordinasi dan Pengawasan PPNS dalam Penyelidikan dan Penyidikan 

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS 

berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi. Selaras dengan ketentuan ini, 

mengenai koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang 

disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU No. 2/2002 tentang Kepolisian. Koordinasi dan 

pengawasan dengan Penyidik Polisi ini sebetulnya dilakukan pada seluruh rangkaian kegiatan 

penyelidikan penyidikan, yakni sejak dimulainya penyidikan hingga pada penyerahan berkas 

perkara kepada Penuntut Umum.  

Dalam Pasal 21 ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan 

PPNS, diatur bahwa dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu 

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri 

dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), yang kemudian diteruskan oleh 

Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri (Pasal 21 
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ayat (3). Demikian juga pada saat penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum 

dilakukan melalui Penyidik Polri (Pasal 38 ayat (3)).  

Dalam perkembangannya, terdapat variasi pengaturan terkait hal ini pada UU Sektoral 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 6 

Prosedur Penyampaian SPDP dalam UU Keimigrasian dan KI 

NO. UNDANG-UNDANG PROSEDUR PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN/ATAU 
PELAPORAN HASIL PENYIDIKAN 

1. Undang-Undang No. 
6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian 

Pasal 107 ayat (2)  
Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan 
berkas perkara kepada penuntut umum.  

2. Undang-Undang No.  
28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 

Pasal 110 ayat (4)  
Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
 
Pasal 110 ayat (5)  
Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri 
sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Undang-Undang No. 
13 Tahun 2016 
tentang Paten  

Pasal 159 ayat (4)  
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat 
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
Pasal 159 ayat (5)  
Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

4. Undang-Undang No. 
20 Tahun 2016 
tentang Merek dan 
Indikasi Geografis 

Pasal 99 ayat (4)  
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat 
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
Pasal 99 ayat (5)  
Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dari tabel di atas dapat terlihat masih ditemukan perkembangan pengaturan terkait 

dengan prosedur/koordinasi antara PPNS, Penyidik Polisi, dan Penuntut Umum. UU sektoral 

pada umumnya memang mengatur sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Perkapolri No. 

6 Tahun 2010, yakkni PPNS berkoordinasi dengan penyidik polri dari sejak dimulainya 
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penyidikan sampai penyampaian hasil kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik 

polri. Namun pada PPNS Imigrasi dan PPNS Kekayaan Intelektual, terdapat perbedaan. Pada 

PPNS Kekayaan Intelektual pengaturan yang ada memperbolehkan PPNS KI untuk langsung 

pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan memberi tembusan 

kepada Penyidik Kepolisian. Pada PPNS Imigrasi, penyerahan berkas perkara dapat langsung 

disampaikan pada Penuntut Umum tanpa harus melalui penyidik Kepolisian. 

Perkembangan-perkembangan ini belum diakomodasi dalam KUHAP dan variasi 

pengaturan ini yang berbeda dengan norma umum yang telah diatur dalam KUHAP sebagai 

Lex Generalis (bahwa PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi 

sebagaimana kemudian dituangkan dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2010) dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Sebaiknya KUHAP mengatur secara umum terlebih dahulu prosedur-

prosedur di atas bagi PPNS agar memungkinkan PPNS juga langsung berkoordinasi dengan 

Penuntut Umum jika memang diperlukan. Meski demikian, mengingat karakter PPNS yang 

berbeda-beda (kerumitan tindak pidana yang disidik, keterbatasan yang dimiliki dalam 

melakukan upaya paksa, dsb.) ruang untuk tetap melibatkan Penyidik Kepolisian dalam 

rangka melakukan penyidikan harus tetap dibuka untuk meningkatkan efektivitas 

penanganan perkara. Setelah KUHAP mengatur norma secara umum ini, masing-masing UU 

Sektoral dapat mengatur secara lebih rinci persoalan koordinasi ini sesuai dengan 

kompleksitas dan kebutuhan penyidikan tindak pidana khusus pada sektor masing-masing.  

 

B.3.3. Efektivitas Pelaksanaan Tugas PPNS 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian), 

kedudukan penyidik pegawai negeri sipil membantu kepolisian dalam melaksanakan fungsi 

kepolisian. Pasal 1 angka 11 UU Kepolisian diartikan sebagai pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan 

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Lebih lanjut PP No. 58/2010 tentang 

perubahan PP No. 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP menggunakan nomenklatur Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan pejabat PPNS, yang diartikan 
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sebagai pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada 

di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.36  

Pengaturan PPNS dalam UU Sektoral maupun KUHAP lebih banyak mengatur mengenai 

tugas fungsi dan kewenangannya, namun tidak memberikan pengaturan lebih rinci mengenai 

pola pembinaan PPNS, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, dan sebagainya. 

Berbicara mengenai pembinaan terhadap PPNS tentunya tidak hanya sebatas pada saat 

proses perekrutan di awal, namun tentunya berlanjut sampai setelah PPNS tersebut diangkat. 

Pembinaan ini dapat meliputi pengembangan kompetensi, karir, dan kesejahteraan dari 

PPNS. Sebagai pejabat yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam proses 

penegakan hukum pidana yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, aspek 

pembinaan ini tentunya menjadi hal yang sangat krusial. Pendidikan dan pelatihan yang 

berkesinambungan serta pola pengawasan terhadap tugas PPNS juga menjadi hal penting 

untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas PPNS. 

Namun faktanya dari penelusuran yang dilakukan oleh Pokja, ditemukan permasalahan 

yang dapat berdampak pada efektivitas ini, antara lain: 1). Belum ditemukannya peraturan 

yang memberikan pengaturan khusus mengenai pembinaan PPNS. Hal ini tentunya dapat 

berdampak pada pengembangan kompetensi PPNS, dimana dengan beban tugas dan 

fungsinya PPNS tentunya perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan teknisnya secara 

berkelanjutan agar dapat melaksanakan penyidikan dengan baik dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 2). Pola mutasi PPNS yang belum jelas menyebabkan PPNS 

seringkali ditugaskan diluar lingkup tugasnya, bahkan setelah diangkat sebagai PPNS. Hal ini 

dapat disebabkan karena PPNS merupakan suatu jabatan pelaksana (jabatan terendah dalam 

kelompok jabatan administrasi), dimana menurut Pasal 14 jo Pasal 15 ayat (3) UU ASN jabatan 

pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan37, 3). Masih belum adanya unit kerja khusus bagi PPNS pada 

beberapa instansi pemerintah. Hal ini berdampak pada tidak tersedianya program kerja yang 

 
36

 Lihat Pasal 1 angka 6 PP 58/2010. Dalam PP 58/2010 diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 10 pasal, yakni 

Pasal 3A sampai dengan Pasal 3J yang memberikan pengaturan mengenai PPNS, antara lain: mengenai proses 

pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas, dan pemberhentian pejabat PPNS. 
37

 Menurut Pasal 12 UU ASN, jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional; dan Jabatan 

Pimpinan Tinggi. Pada Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas; dan jabatan 

pelaksana. Ketiga jabatan ini menunjukkan hierarki dalam suatu organisasi pemerintahan, dimana jabatan 

pelaksana merupakan jabatan paling rendah yang ada di suatu organisasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

50 PP Manajemen PNS. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |58 

jelas, sarana prasarana yang mendukung, serta anggaran khusus untuk menunjang 

pelaksanaan tugas PPNS; 4) Ketidakjelasan lembaga yang berwenang dalam membina dan 

mengawasi PPNS dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini salah satunya berkaitan dengan 

independensi penyidik oleh karena itu Polri mempunyai unit atau lembaga khusus baik 

internal maupun eksternal yang melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik Polri. 

Namun hal ini belum ditemukan dalam lingkup tugas PPNS, belum ada peraturan yang 

mengatur mengenai hal tersebut.   

 

B.4. Pengawasan Proses Penyelidikan dan Penyidikan 

B.4.1. Pengawasan Internal terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang 

dilaksanakan oleh Polri 

Pengawasan internal terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan 

oleh Polri dilakukan oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan 

penyidikan. Beberapa permasalahan atas pelaksanaan pengawasan tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Tidak dapat dikonsumsi publik, sehingga sulit bagi publik untuk memberikan 

penilaian atas kinerja pengawasan internal. 

2. Adanya solidaritas, in- group feeling, esprit de corps sehingga sulit menghasilkan hasil 

pengawasan yang objektif. 

3. Dalam beberapa kasus, hasil akhir dari pengawasan internal tersebut tidak dihasilkan 

melalui prosedur yang sudah ditetapkan38.  

Secara kelembagaan, kedudukan Biro Pengawasan Penyidikan Polri (Biro Wassidik) sebagai 

pengemban fungsi pengawasan penyidikan berada di bawah Bareskrim Polri. Kedudukan 

tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan  internal dalam 

tahapan penyidikan. Hal tersebut karena Biro Wassidik berada di bawah satuan kerja yang 

berfungsi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.  Seharusnya organisasi Biro Wassidik 

tidak berada di Bareskrim, melainkan harus berada langsung di bawah Kapolri. Selain itu 

pimpinan Biro Wassidik seharusnya dipimpin oleh seorang berpangkat Inspektur Jenderal.39 

 
38  Sugeng Teguh Santoso, S.H.  Materi Disampaikan Dalam Rapat Narasumber Kelompok Kerja Analisis Dan 

Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyidikan Dan Penyelidikan, 24 Oktober 2022 
39

 Ibid. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |59 

Hal tersebut untuk mengantisipasi potensi hambatan psikologis dan hierarki yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi kegiatan pengawasan penyidikan. 

 

B.4.2. Pengawasan Eksternal terhadap Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang 

dilaksanakan oleh Polri 

Kompolnas menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian 

Negara Republik Indonesia guna menjamin kemandirian dan profesionalisme Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Salah satu kinerja kepolisian yang sering mendapat sorotan 

adalah mengenai tugas reserse, yakni mencakup penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, 

pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium 

forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Pada 

tahun 2021 Kompolnas menerima aduan sebanyak 3.701 aduan pelanggaran polisi sepanjang 

Januari sampai November 2021.40 Dari pengaduan tersebut, satuan fungsi yang paling banyak 

diadukan adalah reserse, yakni 1.511 pengaduan.41  Artinya dari jumlah pengaduan yang 

diterima Kompolnas tersebut, penyelidikan dan penyidikan termasuk menjadi tugas Polri 

yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Namun dalam menjalankan tugas 

pengawasannya Kompolnas tidak mempunyai kewenangan investigatif, sehingga hanya dapat 

melakukan kegiatan klarifikasi kepada Polri. Hal tersebut menyebabkan pengawasan 

eksternal Kompolnas terhadap kinerja kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan 

belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu keterbukaan atas hasil pengawasan 

Kompolnas juga belum dijalankan sehingga dukungan masyarakat bagi pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kompolnas masih terbatas. Data detail hasil pengawasan yang sedang dan telah 

dijalankan oleh Kompolnas perlu dipublikasi kepada publik guna memperoleh dukungan dari 

publik terhadap kinerja pengawasan Kompolnas. 

 

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 

C. 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Secara normatif, pengaturan mengenai Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini 

 
40

 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/15415901/kompolnas-terima-3701-aduan-pelanggaran-polisi-

sepanjang-2021-reserse. (diakses pada tanggal 20 September 2022) 
41

 Ibid 
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merupakan substansi hukum acara pidana yang mengatur rangkaian proses pidana yang 

dijelaskan dalam bagan di atas. Proses peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan dan 

penyidikan kemudian berlanjut ke penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Pada masing-

masing tahapan ini terdapat struktur hukum yang berperan, yakni badan yang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, badan yang melakukan penuntutan, badan yang melakukan 

persidangan, dan badan yang melakukan eksekusi.  

Penyelidikan sebagai proses pertama dalam rangkaian proses pidana adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut 

cara yang diatur oleh undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Fungsi penyelidikan, karena itu 

adalah penyaring yang menentukan apakah peristiwa-peristiwa yang diselidiki dapat 

dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila kemudian hasil penyelidikan menunjukkan telah 

terjadi tindak pidana, maka penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 

KUHAP). 

Dalam KUHAP, kewenangan melaksanakan penyelidikan ada pada pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sedangkan kewenangan melaksanakan penyidikan ada pada 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Seiring dengan semakin berkembangnya tindak pidana yang diatur di luar kitab undang-

undang hukum pidana, keberadaan PPNS juga mengalami perkembangan. Beberapa 

permasalahan dalam KUHAP yang telah dikemukakan oleh Kelompok Kerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Permasalahan mengenai konsepsi dan proses penyelidikan dan penyidikan dalam 

KUHAP 

a. Permasalahan konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan meliputi permasalahan 

normatif maupun kelembagaan. Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 5 

KUHAP, tahapan Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan, artinya sesungguhnya penyelidikan tersebut merupakan  tahap 

awal dari penyidikan. Bahkan terhadap perkara yang telah sampai pada tahap 
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penyidikan pun masih dapat dilakukan penyelidikan. Sedangkan secara 

kelembagaan, beberapa kewenangan Penyelidik dan Penyidik yang diatur pada 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP memiliki kesamaan; 

b. KUHAP dan PP pelaksanaanya tidak mengatur secara rinci rentang waktu 

proses penyidikan, sehingga seringkali perkara berlarut-larut sehingga 

menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib perkara dan merugikan 

kepentingan pelapor/korban dan terlapor. Salah satu proses yang menjadi 

penyebab berlarut-larutnya perkara tersebut adalah karena mekanisme 

prapenuntutan sebagaimana diatur pada Pasal 14 huruf b KUHAP yang tidak 

disertai batasan waktu dan konsekuensi bagi penyidik dan penuntut umum 

apabila batasan waktu tersebut terlampaui. Oleh karena itu perlu diatur 

batasan waktu proses penyelidikan dan penyidikan menjadi sangat penting. 

2. Penerapan Restorative Justice dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan 

Pada tahap Penyidikan, restorative justice diatur dalam dua peraturan di tingkat 

kepolisian, yaitu: 

a. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak 

Pidana; 

b. Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Berdasarkan kedua peraturan ini, dalam tahapan Penyidikan apabila seorang 

tersangka dapat memenuhi baik syarat umum maupun khusus seperti yang telah 

ditetapkan dalam peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penghentian penyidikan 

berdasarkan keadilan restoratif. Secara substansi kedua peraturan tersebut tentang 

penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sudah memberikan 

peluang terhadap penyelesaian kasus tindak pidana sebelum berlanjut ke tahap 

penuntutan. Namun penghentian terhadap perkara yang diselesaikan melalui 

restorative justice belum memiliki dasar hukum dalam KUHAP. Karena menurut pasal 

109 ayat (2) KUHAP penghentian penyidikan (SP3) hanya dapat dilakukan apabila tidak 

terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. 

3. Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
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Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang. Secara normatif, perumusan PPNS dalam Undang-

Undang sektoral tidak konsisten dengan KUHAP dan PP pelaksananya. Disamping itu 

kewenangan PPNS yang diatur pada UU Sektoral juga beragam, ada yang mengatur 

sama persis dengan kewenangan Penyidik Polri sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 

(1) KUHAP, namun ada juga yang memberikan kewenangan yang bersifat 

khusus/spesifik tindak pidana UU tersebut. Selain itu pola koordinasi antara PPNS 

dengan Penyidik Polri sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 2 juga beragam, ada yang 

menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, namun 

ada pula yang dapat menyerahkan berkas perkara secara langsung kepada Penuntut 

Umum. Penyidik lembaga yang tidak termasuk dalam PPNS sebagaimana Penyidik 

Jaksa, Penyidik BNN, dan Penyidik KPK juga belum terakomodir dalam KUHAP. Oleh 

karena itu perlu membuat pengaturan umum mengenai PPNS dalam KUHAP, sehingga 

UU Sektoral cukup mengatur kekhususannya saja. 

 

C. 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang No. 7 

Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Sebagai lex specialis KUHAP, objek dan kewenangan penyidikan pada UU Tata cara 

Perpajakan telah menunjukkan kekhususan yaitu fokus kepada tindak pidana di bidang 

perpajakan (Pasal 44 ayat 1). Undang-Undang ini kemudian mengatur kewenangan-

kewenangan yang diperlukan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut. UU 

Perpajakan termasuk Undang-Undang yang memberikan kewenangan yang cukup banyak 

terhadap PPNS-nya (12 kewenangan). Beberapa di antaranya secara esensial tidak berbeda 

dengan kewenangan Penyidik Kepolisian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP namun 

dirumuskan dengan cara tersendiri sehingga kelihatan lebih jelas kekhususan baik pada aspek 

objek penyidikan dan kewenangannya.  

Meski demikian, belum terdapat pengaturan mengenai bagaimana kewenangan-

kewenangan ini dilaksanakan secara lengkap. Selain itu, pada dimensi efektivitas, dijumpai 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketiadaan kewenangan penangkapan, 
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penahanan, dan upaya paksa lainnya membuat PPNS harus selalu meminta bantuan kepada 

Kepolisian untuk melakukan hal-hal tersebut.42  

Hal ini pada akhirnya menimbulkan ketergantungan PPNS kepada Polri yang tinggi, 

membuat proses penyidikan kadang menjadi kurang efektif dan efisien. Karena itu perlu 

dilakukan identifikasi kewenangan yang krusial dimiliki PPNS bidang perpajakan untuk 

menegakkan hukum di bidang perpajakan secara efektif berdasarkan hasil evaluasi dari 

praktik yang telah dilakukan selama ini. Jika memang diperlukan, maka kewenangan-

kewenangan baru dapat ditambahkan pada pengaturan ke depan – dengan catatan harus 

kemudian secara lengkap juga mengatur bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, 

khususnya yang berkaitan dengan upaya paksa.  

Sebagai lex specialis, pengaturan di dalam UU ini boleh memiliki kekhususan namun 

harus tetap di dalam koridor yang telah digariskan oleh KUHAP. Persoalan muncul di sini 

ketika UU Harmonisasi Perpajakan mengatur menyamakan antara mekanisme pemeriksaan 

bukti permulaan yang dilakukan oleh PPNS dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi. 

KUHAP hingga saat ini hanya memberikan kewenangan melakukan penyelidikan kepada 

Polisi, tidak kepada PPNS. Perlu penyelarasan konsep dan pengaturan, termasuk pola 

koordinasi antar lembaga jika pengaturan mengenai hal ini hendak dipertahankan.  

UU Ini memberikan eksklusivitas kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di DJP untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Pengaturan seperti ini tidak dijumpai pada 

UU sektoral lainnya yang pada menempatkan PPNS sebagai salah satu penyidik saja terhadap 

tindak pidana tertentu. Dalam hal ini belum diperlukan perubahan terhadap pengaturan ini 

tetapi hal ini dapat menjadi masukan bagi pengaturan pada KUHAP mengenai pemberian 

kewenangan pada PPNS di UU sektoral agar terdapat pengaturan pada UU sektoral yang 

harmonis.   

Dari segi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa 

catatan penting yang ditemukan dalam UU ini. Pertama, persoalan relasi dengan PPNS dengan 

Penyidik Kepolisian. Pasal 44 ayat (3) telah menegaskan bahwa PPNS di bidang perpajakan  

 

 
42

 Lihat misalnya: Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin, Kedudukan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia, 

SIGn Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1, 2021; Darwan, Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam 

Penyidikan Tindak PIdana Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Tesis, 

Universitas Medan Area, 2020.  
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harus selalu berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian. Pada praktiknya friksi di antara 

Penyidik Polri dan PPNS bidang Perpajakan banyak terjadi.43  

Kasus ini misalnya pernah terjadi pada tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Sumbar-

Jambi. Evaluasi terhadap kasus-kasus ini penting dilakukan untuk menemukan akar persoalan 

yang terjadi. Mungkin tidak diperlukan perubahan pada ketentuan dalam UU ini, namun perlu 

dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya benturan-benturan antar lembaga 

seperti ini.  

Kedua, masih belum memadainya personil PPNS di Kantor-Kantor Wilayah DJP baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas.44 Sementara itu, jumlah kasus tindak pidana perpajakan 

diperkirakan akan terus meningkat.45 Jumlah personil dan kompetensi PPNS, utamanya di 

daerah, sangat berpengaruh pada kecepatan dan kualitas penyidikan. Pemerataan 

persebaran PPNS dan peningkatan kompetensi perlu terus diupayakan untuk meningkatkan 

efektivitas keberadaan PPNS dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia.  

 

C. 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang 

perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang 

dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh 

kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam 

negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena 

kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta 

semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau 

jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.  

Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha 

dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. 

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya 

 
43

 Ibid  
44

 Ibid 
45

 Ibid 
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oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar 

yang merugikan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, perlu upaya pemberdayaan konsumen 

melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara 

integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.  

Dalam hal tindak pidana mengenai perlindungan konsumen, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di bidang Perlindungan Konsumen diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan 

berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), selain Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Sebagai lex 

specialis dari KUHAP, pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU Perlindungan Konsumen 

harus bersifat khusus dan bukan hanya merupakan pengulangan dari kewenangan Penyidik 

yang sudah ada di dalam KUHAP. 

 

C. 4. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang 

berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan 

lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, 

sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi 

nasional. Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah 

merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam 

penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan 

kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi 

telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya 

sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah 

mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral. Sesuai dengan prinsip perdagangan 

global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia 

harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi. 

Dalam hal tindak pidana di bidang Telekomunikasi, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) 

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) selain 
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Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Sebagai lex 

specialis dari KUHAP, pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU Telekomunikasi harus 

bersifat khusus dan bukan hanya merupakan pengulangan dari kewenangan Penyidik yang 

sudah ada di dalam KUHAP. 

 

C. 5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

Pengaturan mengenai Penyidikan dalam Undang-Undang Kepabeanan terdapat dalam 

BAB XV Undang-Undang No. 10 Tahun 2005 yaitu meliputi Pasal 112 sampai dengan Pasal 

114. Ketentuan mengenai Penyidikan yang ada dalam UU Perpajakan merupakan lex specialis 

dari KUHP.  

Sebagai lex specialis KUHAP, objek dan kewenangan penyidikan pada UU Kepabeanan 

telah menunjukkan kekhususan yaitu fokus kepada tindak pidana di bidang kepabeanan 

(Pasal 112 ayat (1)). Undang-Undang ini kemudian mengatur kewenangan-kewenangan yang 

diperlukan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut. UU Kepabeanan merupakan 

salah satu Undang-Undang yang memberikan kewenangan yang paling banyak kepada PPNS-

nya (16 kewenangan). Beberapa di antaranya secara esensial tidak berbeda dengan 

kewenangan Penyidik Kepolisian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP namun 

dirumuskan dengan cara tersendiri sehingga kelihatan lebih jelas kekhususan baik pada aspek 

objek penyidikan dan kewenangannya. Beberapa kewenangan khusus juga diberikan kepada 

PPNS di bidang kepabeanan seperti: memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual 

terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya 

tindak pidana di bidang Kepabeanan (Pasal 112 ayat (2) huruf f) dan ;memberikan tanda 

pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan (Pasal 112 ayat (2) huruf l). Meski demikian, 

belum terdapat pengaturan mengenai bagaimana kewenangan-kewenangan ini dilaksanakan 

secara lengkap, misalnya mengenai batas-batas pelaksanaan kewenangan yang harus 

diperhatikan oleh Penyidik utamanya ketika itu berkaitan dengan pengurangan/perampasan 

kemerdekaan individu.  
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Dari segi efektivitas, PPNS Kepabeanan merupakan PPNS yang telah menunjukkan 

performa yang baik (mencapai target yang telah ditetapkan instansi) sebagaimana dapat 

dilihat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 

Tahun 2021.46 Pada laporan tersebut tercatat bahwa  dari jumlah 242 SPDP pada tahun 2021, 

jumlah SPDP yang berstatus P-21 sebanyak 209, SPDP yang dikembalikan sebanyak 27 dan 

SPDP yang dihentikan penyidikannya (SP3) sebanyak 2 SPDP. Sehingga total SPDP yang 

diperhitungkan sebanyak 213 SPDP dengan status P-21 sebanyak 209 SPDP.47 Angka ini 

menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan tugas PPNS yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

tercapai karena adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kompetensi dari para 

PPNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Capaian kinerja pada satuan kerja yang baik 

tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan asistensi dari Kantor Pusat DJBC.  

Meski telah mencapai target yang ditetapkan, tetap terdapat beberapa hal yang 

menurut DJBC perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas peran PPNS DJBC yang secara 

umum meliputi perlunya menambah jumlah Penyidik, meningkatkan koordinasi dan 

kompetensi PPNS DJBC. Dalam hal ini nampak bahwa salah satu hal yang perlu menjadi 

perhatian bagi instansi yang memiliki PPNS untuk meningkatan efektivitas pelaksanaan tugas 

PPNS  ada pada pengembangan aspek-aspek non-pengaturan. 

 

C. 6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (UU Kehutanan) terdapat pada bab XIII Penyidikan yang terdiri dari Pasal 77. Pasal 

77 ayat (1) UU Kehutanan  menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian 

dilakukan merupakan lex specialis dari KUHAP.  

Sebagai lex specialis KUHAP, objek penyidikan pada UU Kehutanan telah menunjukkan 

kekhususan yaitu fokus kepada tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan 

hasil hutan. Meski demikian, kewenangan-kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang ini 

secara esensi tidak berbeda dengan kewenangan Penyidik Kepolisian yang diatur dalam Pasal 

7 ayat (1) KUHAP. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada PPNS untuk 

melakukan penangkapan dan penahanan meski tetap di bawah koordinasi Penyidik 

 
46

 Direktorat Bea dan Cukai, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Tahun 

2021, Jakarta, 2021, Hlm.110-125. 
47

 Ibid., Hlm.113 
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Kepolisian. Undang-Undang ini perlu mengatur bagaimana kewenangan-kewenangan ini 

dilaksanakan secara lengkap, misalnya mengenai batas-batas pelaksanaan kewenangan yang 

harus diperhatikan oleh Penyidik utamanya ketika itu berkaitan dengan 

pengurangan/perampasan kemerdekaan individu. Kedepannya, kewenangan-kewenangan 

yang bersifat umum dimiliki oleh PPNS seperti menerima laporan, meminta keterangan, 

dapat diatur dalam KUHAP sebagai lex generalis, sementara Undang-Undang sektoral fokus 

mengatur kewenangan-kewenangan yang bersifat khusus.  

Dari segi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa 

persoalan efektivitas yang dijumpai dalam pelaksanaan kewenangan PPNS Kehutanan adalah 

adanya tumpang tindih kewenangan dengan PPNS Lingkungan HIdup yakni pada perkara 

kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan juga 

merupakan domain kewenangan PPNS Lingkungan Hidup. Dengan demikian, dalam hal 

terjadinya peristiwa kebakaran hutan, terdapat potensi terdapatnya dua PPNS yang berasal 

dari lingkungan kewenangan yang berbeda. Perlu adanya koordinasi yang jelas antar instansi 

terkait, termasuk Penyidik Kepolisian agar dalam terjadinya kebakaran hutan, proses 

penyidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.   

 

C. 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (UU Kepolisian) dibentuk guna 

menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, serta memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai 

Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Undang-Undang ini secara tegas 

mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang 

Kepolisian mencakup: 

1. Pengaturan susunan dan kedudukan Polri; 

2. Pengaturan tugas dan wewenang Polri; 

3. Pengaturan mengenai anggota Polri; 

4. Pengaturan pembinaan profesi Polri; 

5. Pengaturan Lembaga Kepolisian Nasional atau Komisi Kepolisian Nasional;  
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6. Pengaturan mengenai bantuan, hubungan, dan kerja sama Polri. 

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Kepolisian ini dibatasi 

pada pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan atau pengaturan yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Kepolisian ini 

ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 

permasalahan disharmoni pengaturan. Permasalahan efektivitas pelaksanaan Undang-

Undang Kepolisian ini adalah permasalahan mengenai pengawasan eksternal terhadap 

kinerja polri dalam penyelidikan dan penyidikan yang belum efektif. Sedangkan permasalahan 

disharmoni pengaturan yang ditemukan adalah disharmoni pengaturan mengenai 

nomenklatur penyidik dengan KUHAP, serta kedudukan PPNS sebagai pembantu fungsi 

kepolisian yang disharmoni dengan pengaturan dalam KUHAP. Berdasarkan hasil analisis dan 

evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Kepolisian ini, maka ketentuan mengenai 

penyelidikan dan penyidikan yang dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi terlampir 

direkomendasikan untuk diubah. 

 

C. 8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri 

tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik 

materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa 

sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan 

pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan dunia usaha. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana di bidang 

Ketenagakerjaan, untuk menanggulangi permasalahan tersebut tentunya diperlukan 

penguatan regulasi terkait Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sebagai lex specialis dari KUHAP, pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU 
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Ketenagakerjaan harus bersifat khusus dan bukan hanya merupakan pengulangan dari 

kewenangan Penyidik yang sudah ada di dalam KUHAP. 

 

C. 9. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan  

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 

2004  

Kewenangan penyidikan pada jaksa secara normatif dapat dilihat dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) dan juga Pasal 284 ayat (2) 

KUHAP jo. Pasal 17 PP Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang 

untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dilihat dari kewenangan 

pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka UU Kejaksaan sudah tepat jenisnya 

sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Terdapat penambahan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan 

penyelidikan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Penambahan kewenangan 

tersebut ada dalam pasal Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Selengkapnya dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 7 

Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan 

No. Pasal dan Ketentuan 

1. Pasal 284 KUHAP 
(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh 
mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini. 
(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap 
semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini,dengan pengecualian 
untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut 
pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak 
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No. Pasal dan Ketentuan 

berlaku lagi. 

2. Pasal 17 PP Pelaksanaan KUHAP 
Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada 
Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2)KUHAP 
dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Pasal 30 UU Kejaksaan 
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

d.  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang; 

e.  melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

4. Pasal 30B  UU Kejaksaan 
Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: 

a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk 
kepentingan penegakan hukum; 

5. Pasal 35 (Pada Perubahan UU Kejaksaan) 
(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: 

g.  mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk 
pada peradilan umum dan peradilan militer; 

h.  sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat; 

6. Pasal 35B  UU Kejaksaan 
(1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur 

pemerintah atau masyarakat dalam penyidikan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. 

(2) Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum ad hoc yang terdiri atas unsur 
pemerintah atau masyarakat dalam Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penyidik ad hoc dan Penuntut 
Umum ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Kejaksaan. 

 

Dari pasal-pasal dalam UU Kejaksaan yang mengatur tentang wewenang penyidikan dan 

penyelidikan tersebut di atas dapat dilihat bahwa UU Kejaksaan tidak banyak memberikan 

pengaturan mekanisme atau pengaturan lebih jelas terkait penyelidikan dan penyidikan yang 
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dilakukan Kejaksaan. UU Kejaksaan hanya memberikan tugas dan wewenang dalam hal 

penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan maupun oleh Jaksa Agung. Sehingga selanjutnya 

disusunlah peraturan-peraturan turunannya yang dapat memberikan arah tindak lanjut dari 

wewenang yang diberikan oleh UU Kejaksaan. Akan tetapi, dalam ketentuan UU Kejaksaan 

tidak diatur definisi/ketentuan umum terkait penyelidikan, penyelidik, penyidikan dan 

penyidik.  

 

C. 10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) terdapat pada bab X 

Penyidikan yang terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 88. Pasal 88 ayat (1) UU Administrasi 

Kependudukan mengatur bahwa PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam 

bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana diatur 

dalam KUHAP. Ini berarti, pengaturan mengenai penyidikan dalam UU Administrasi 

Kependudukan merupakan lex specialis dari KUHAP.  

Sebagai lex specialis KUHAP, pengaturan mengenai penyidikan di dalam UU 

Administrasi Kependudukan semestinya mengatur kewenangan-kewenangan khusus yang 

diperlukan oleh PPNS Administrasi Kependudukan untuk menyidik tindak pidana administrasi 

kependudukan. Sayangnya UU ini hanya mengatur 4 (empat) kewenangan saja yang tidak 

berbeda dengan kewenangan penyidik yang ada di dalam KUHAP atau dengan kata lain belum 

menunjukkan kekhususan yang diperlukan dari seorang PPNS Administrasi Kependudukan. 

Padahal sebagai lex specialis, UU ini seharusnya mengatur norma-norma yang bersifat khusus, 

dalam hal ini kewenangan yang khusus – dan bagaimana melaksanakan kewenangan-

kewenangan tersebut, bukan hanya memuat pengulangan dari ketentuan di dalam KUHAP. 

Perlu evaluasi lebih jauh apakah kewenangan yang dimiliki PPNS Administrasi 

Kependudukan yang diatur saat ini sudah memadai atau apakah betul-betul diperlukan PPNS 

yang secara khusus menangani tindak pidana administrasi kependudukan. 

 

C. 11. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) terdapat pada bab X Penyidikan yang terdiri dari 1 
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pasal yaitu Pasal 68. Pasal 68 ayat (1) UU Penataan Ruang  menegaskan bahwa penyidikan 

tindak pidana keimigrasian dilakukan merupakan lex specialis dari KUHAP.  

Sebagai lex specialis KUHAP, objek penyidikan pada UU Penataan Ruang telah 

menunjukkan kekhususan yaitu fokus kepada tindak pidana di bidang penataan ruang. 

Undang-Undang ini kemudian mengatur kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana tersebut, beberapa di antaranya secara esensi tidak 

berbeda dengan kewenangan Penyidik Kepolisian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, 

namun terdapat juga kewenangan yang khusus/berbeda yakni: melakukan pemeriksaan di 

tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan 

penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 

bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang (Pasal 68 ayat (2) huruf e).  

Terdapat catatan kejelasan rumusan pada beberapa rumusan Pasal 68. Yang pertama, 

pada Pasal 68 ayat (1) dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi 

pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara 

Republik Indonesia.  Kata “membantu” di sini bersifat ambigu karena mengesankan bahwa 

PPNS di bidang penataan ruang (PPNS-PR) bersifat sekunder jika dibandingkan Penyidik 

Kepolisian - padahal KUHAP tidak membangun konsep demikian  Meski PPNS harus 

berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan Polri, bukan berarti PPNS hanya bersifat 

“membantu” namun tetap memiliki kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-

Undang untuk dilaksanakan. Kedua, pada Pasal 68 ayat (2) dijumpai istilah “bahan bukti” yang 

tidak dikenal dalam KUHAP.  

Dari segi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa 

persoalan efektivitas yang dijumpai dalam pelaksanaan kewenangan PPNS-PR yang berkaitan 

dengan aspek kepegawaian dan kelembagaan sebagai berikut:48  

1. Tidak tersedianya unit kerja khusus bagi PPNS-PR sehingga penempatan PPNS-PR 

biasanya tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD baik pada 

pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). Para PPNS-PR ini dibebani oleh tugas 

pokok unitnya masing-masing sehingga pada akhirnya tidak dapat fokus pada tugas 

 
48

 Sodikin, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran 

Tata Ruang, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 2, 2017, Hlm. 296-298. 
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dan fungsinya sebagai PPNS.  

2. Ketiadaan unit kerja khusus berdampak pada tidak tersedianya rencana/program 

kerja dan anggaran yang khusus untuk menunjang pelaksanaan tugas PPNS-PR. 

Dampak lainnya adalah tidak adanya pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan 

PPNS-PR yang dilaksanakan secara berkelanjutan.  

3. Pelanggaran terhadap tata ruang kerap dilakukan oleh Kepala Daerah dan 

Pemerintah Daerah. Sebagai PNS yang diangkat oleh Pemerintah, seringkali PPNS-PR 

harus menyidik atasannya sendiri sehingga berada dalam relasi kuasa yang tak 

seimbang. Dalam hal ini diperlukan suatu peraturan yang lebih kuat untuk 

memberikan perlindungan dan  menjamin independensi PPNS-PR ketika 

melaksanakan tugasnya.  

Beberapa persoalan pada dimensi efektivitas menunjukkan adanya kebutuhan 

pengaturan yang lebih lengkap dan jelas terutama mengenai status kepegawaian dan 

kelembagaan PPNS-PR serta jaminan perlindungan terhadap independensi PPNS-PR. 

 

C. 12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran  

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 

Tentang Pelayaran (Undang-Undang Pelayaran) ini dibatasi pada pengaturan mengenai 

penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana di bidang 

pelayaran. Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang Pelayaran ini terdapat 

pada Pasal 278, Pasal 282, dan Pasal 283. Pasal 278 Undang-Undang Pelayaran memberikan 

kewenangan kepada Penjaga Laut dan Pantai untuk melakukan penyidikan sebagai Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebagai lex specialis dari KUHAP, objek penyidikan pada 

Undang-Undang Pelayaran ini telah menunjukkan kekhususan yakni fokus pada penyidikan 

tindak pidana di bidang pelayaran. 

Pasal 283 Undang-Undang Pelayaran kemudian mengatur kewenangan-kewenangan 

yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pelayaran, yakni: 

a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang pelayaran; 

b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di 

bidang pelayaran; 

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
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d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang pelayaran; 

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di 

bidang pelayaran; 

f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, 

kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang 

pelayaran; 

g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan 

pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran; 

h. mengambil sidik jari; 

i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila 

dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran; 

j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk 

melakukan tindak pidana di bidang pelayaran; 

k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran; 

l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara tindak pidana di bidang pelayaran; 

m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran 

serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

n. mengadakan penghentian penyidikan; dan 

o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Kewenangan-kewenangan tersebut secara esensi tidak berbeda dengan kewenangan 

Penyidik Kepolisian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, perbedaannya hanya terdapat 

pada perumusan norma dan perbedaan objek penyidikan. 

Adapun pola koordinasi antara Penyidik Polri dengan Penjaga Laut Dan Pantai yang 

berkedudukan sebagai Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur pada Pasal 282 Undang-

Undang Pelayaran. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil tersebut 

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Polri. Ketentuan ini sudah sejalan 

dengan Pasal 7 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan 

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Pola 
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koordinasi tersebut kemudian dipertegas pada Pasal 283 ayat 3 dengan mengatur bahwa 

Penyidik pegawai negeri sipil di bidang pelayaran tersebut menyampaikan hasil penyidikan 

kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pelayaran 

ini ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 

permasalahan kejelasan rumusan. Permasalahan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang 

Kepolisian ini adalah belum terbentuknya Peraturan Pemerintah mengenai kewenangan 

penjaga laut dan pantai sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 278 ayat 3 Undang-Undang 

Pelayaran. Sedangkan permasalahan kejelasan rumusan adalah mengenai nomenklatur 

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil” yang tidak dirumuskan secara konsisten. Berdasarkan 

hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pelayaran ini, maka 

direkomendasikan untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana 

didelegasikan oleh Pasal 278 ayat 3 Undang-Undang Pelayaran, serta mengubah rumusan 

nomenklatur PPNS agar lebih konsisten.  

 

C. 13. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

Pengaturan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (UU Keimigrasian) terdapat pada Bab X Penyidikan yang meliputi Pasal 104 

sampai dengan Pasal 112. Pasal 104 UU Keimigrasian menegaskan bahwa penyidikan tindak 

pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Ini berarti, pengaturan 

mengenai penyidikan dalam UU Keimigrasian merupakan lex specialis dari KUHAP.  

Sebagai lex specialis KUHAP, objek penyidikan pada UU Keimigrasian telah 

menunjukkan kekhususan yaitu fokus kepada tindak pidana keimigrasian. Undang-Undang ini 

kemudian mengatur kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana tersebut, beberapa di antaranya tidak berbeda dengan kewenangan Penyidik 

Kepolisian yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, namun terdapat juga kewenangan yang 

khusus/berbeda seperti: menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan 

memeriksa identitas dirinya (Pasal 106 huruf g), memeriksa atau menyita surat, dokumen, 

atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 106 huruf h), 

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau 

benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 106 huruf k), 

meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten (Pasal 106 huruf m).  
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UU ini juga mengatur mengenai kegiatan intelijen keimigrasian (Pasal 1 angka 30 UU 

Keimigrasian) dan Prapenyidikan (Pasal 1 angka 16 Permenkumham No. 39 Tahun 2021) yang 

pada hakikatnya menyerupai kegiatan penyelidikan yang terdapat dalam KUHAP. Diperlukan 

penyelarasan antara pengaturan-pengaturan ini dengan KUHAP agar terdapat pengaturan 

yang harmonis terkait kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS.  

Dari segi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, PPNS Keimigrasian 

sejauh ini telah berjalan dengan cukup efektif yang ditunjukkan dengan beberapa hal. 

Pertama, kewenangan PPNS Keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 105-106 UU 

Keimigrasian telah diatur lebih lanjut dengan Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dan 28 SOP-AP Penyidikan Tindak Pidana 

Keimigrasian. Kedua, pada aspek sumber daya manusia, telah terdapat PPNS Keimigrasian 

secara memadai dan tersedia pelatihan-pelatihan teknis dan kompetensi untuk 

mengembangkan kemampuan PPNS Keimigrasian. Ketiga, dari segi anggaran juga telah 

terdapat anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Keimigrasian. 

Keempat, dari segi struktur organisasi, dalam struktur Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat 

unit yang menunjang pelaksanaan PPNS Keimigrasian yaitu Subdirektorat Penyidikan 

Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan pada Unit Pelaksana 

Teknis ada Bidang/Seksi Intelijen dan Penindakan untuk melakukan tugas PPNS Keimigrasian. 

Kelima, dari aspek pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah terdapat 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menggunakan aplikasi Nyidakim yang 

ditunjang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian terhadap seluruh PPNS 

Keimigrasian. 

Temuan terhadap efektivitas pelaksanaan dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah 

mengenai PPNS Keimigrasian yang ditempatkan pada bagian yang tidak sesuai dengan tugas 

dan wewenang PPNS Keimigrasian baik pada Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Unit 

Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Indonesia sehingga dapat menghambat kinerja 

PPNS Keimigrasian.   

 

C. 14. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil 

dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor 

perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia 
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maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan 

mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas 

dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program 

pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 

yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola 

pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap 

komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem 

perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa 

keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam 

perekonomian nasional. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana di bidang jasa keuangan, 

untuk menanggulangi permasalahan tersebut tentunya diperlukan penguatan regulasi dalam 

bidang perekonomian terutama  mengenai jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), selain Pejabat 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di 

lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

KUHAP. Sebagai lex specialis dari KUHAP, pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU OJK 

harus bersifat khusus dan bukan hanya merupakan pengulangan dari kewenangan Penyidik 

yang sudah ada di dalam KUHAP.  

 

C. 15. Kelompok Undang-Undang di Bidang Kekayaan Intelektual 

Terdapat 6 (enam) Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual yang dianalisis dan 

dievaluasi terkait dengan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

terhadap tindak pidana kekayaan intelektual. 6 Undang-Undang yang dimaksud adalah:  

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;  

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Data Tata Letak Sirkuit Terpadu;  

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; 

6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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Analisis dan evaluasi terhadap 6 Undang-Undang ini dilakukan bersamaan selain karena 

materi yang diatur berada dalam rumpun yang sama (kekayaan intelektual),  juga karena 

terdapat penegakannya dilakukan oleh PPNS yang sama yaitu PPNS yang bertugas di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemetaan awal dari pengaturan mengenai 

penyidikan dalam 6 Undang-Undang tersebut tertuang dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 8 

Perbandingan Pengaturan PPNS Lingkup Kekayaan Intelektual 

NO. PERATURAN 
KETENTUAN MENGENAI 

PPNS 
TINDAK PIDANA KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
KEWENANGAN PENYIDIKAN 

1. Undang-
Undang No. 30 
Tahun 2000 
tentang 
Rahasia 
Dagang 

Pasal 16 ayat (1)  
Selain Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, 
Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan 
departemen yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi Hak Kekayaan 
Intelektual diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana untuk 
melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Rahasia 
Dagang 

1. Dengan sengaja mengungkapkan 
Rahasia Dagang, mengingkari 
kesepakatan atau mengingkari 
kewajiban tertulis atau tidak tertulis 
untuk menjaga Rahasia Dagang 
yang bersangkutan (Pasal 13) 

2. Memperoleh atau menguasai 
Rahasia Dagang tersebut dengan 
cara yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (Pasal 14) 

3. Merupakan delik aduan (Pasal 17) 

Pasal 16 ayat (2) - 7 kewenangan: 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :  
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia 
Dagang;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan 
tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; 
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak 
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia 
Dagang;  
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia 
Dagang;  
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen 
lain;  
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau  
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang. 

2. Undang-
Undang No. 31 
Tahun 2000 
tentang 
Desain Industri 

Pasal 53 ayat (1)  
Selain Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, 
Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan 
departemen yang lingkup 
tugasnya meliputi Hak 

1. Dengan sengaja dan tanpa  hak 
melakukan perbuatan yang 
dimaksud Pasal 9 (hak eksklusif 
untuk melaksanakan hak Desain 
Industri) (pasal 54 ayat (1)) 

2. Melanggar ketentuan yang 
dimaksud dalam Pasal 23 (Menjaga 

Pasal 53 ayat (2) - 7 kewenangan  
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:  
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain 
Industri;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah 
melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri; 
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NO. PERATURAN 
KETENTUAN MENGENAI 

PPNS 
TINDAK PIDANA KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
KEWENANGAN PENYIDIKAN 

Kekayaan Intelektual 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana untuk 
melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Desain 
Industri. 

kerahasiaan Permohonan sampai 
dengan diumumkannya 
Permohonan yang bersangkutan), 
Pasal 8 dan Pasal 32 (Hak Pendesain 
untuk mencantumkan nama dan 
identitasnya dalam Sertifikat Desain 
industri, Berita Resmi Desain 
Industri maupun dalam Daftar 
Umum Desain Industri)  (Pasal 54 
ayat (2)) 

3. Merupakan delik aduan (Pasal 54 
ayat (3)) 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para sehubungan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;  
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain 
Industri;  
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain;  
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang Desain Industri; dan/atau  
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri. 

3. Undang-
Undang No. 32 
Tahun 2000 
tentang Data 
Tata Letak 
Sirkuit 
Terpadu 

Pasal 41 ayat (1)  
Selain Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, 
Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan 
departemen yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi Hak Kekayaan 
Intelektual diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana untuk 
melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu. 

1. Dengan sengaja dan tanpa  hak 
melakukan perbuatan yang 
dimaksud Pasal 8 (hak eksklusif 
untuk melaksanakan hak Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu) (pasal 42 
ayat (1)). 

2. Melanggar ketentuan yang 
dimaksud dalam Pasal 19 (Menjaga 
kerahasiaan Permohonan sampai 
dengan diumumkannya 
Permohonan yang bersangkutan), 
dan Pasal 7 dan Pasal 24 (Hak 
Pendesain untuk mencantumkan 
nama dan identitasnya dalam 
Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu, Berita Resmi Desain I Tata 
Letak Sirkuit Terpadu maupun 
dalam Daftar Umum Desain Tata 

Pasal 41 ayat (2) - 7 kewenangan  
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:  
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan 
tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak 
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu;  
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan 
dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;  
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen 
lain; 
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau  
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NO. PERATURAN 
KETENTUAN MENGENAI 

PPNS 
TINDAK PIDANA KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
KEWENANGAN PENYIDIKAN 

Letak Sirkuit Terpadu)  (Pasal 42 
ayat (2)) 

3. Merupakan delik aduan (Pasal 42 
ayat (3)) 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu. 

4. Undang-
Undang No. 28 
Tahun 2014 
tentang Hak 
Cipta 

Pasal 110 ayat (1)  
Selain penyidik pejabat 
Kepolisian Negara Republik 
lndonesia, Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
hukum diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang- Undang yang 
mengatur mengenai hukum 
acara pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana Hak 
Cipta dan Hak Terkait. 

1. Perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 
52 untuk Penggunaan Secara 
Komersial 

2. Pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
atau Pemegang Hak Cipta yang diatur 
dalam Pasal 9 

3. mengelola tempat perdagangan 
dalam segala bentuknya yang dengan 
sengaja dan mengetahui membiarkan 
penjualan dan/atau penggandaan 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
dan/ atau Hak Terkait di tempat 
perdagangan yang dikelolanya (Pasal 
114) 

4. tanpa persetujuan dari orang yang 
dipotret atau ahli warisnya 
melakukan Penggunaan Secara 
Komersial, Penggandaan, 
Pengumuman, Pendistribusian, atau 
Komunikasi atas Potret sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 untuk 
kepentingan reklame atau periklanan 
untuk Penggunaan Secara Komersial 
baik dalam media elektronik maupun 
nonelektronik (Pasal 115) 

Pasal 110 ayat (2) - 9 kewenangan  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
melakukan:  
a.pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait;  
b.pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;  
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan 
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait;  
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga 
terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta 
dan Hak Terkait;  
f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin 
pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak 
Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana;  
g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;  
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, 
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NO. PERATURAN 
KETENTUAN MENGENAI 

PPNS 
TINDAK PIDANA KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
KEWENANGAN PENYIDIKAN 

5. Pelanggaran hak ekonomi Pelaku 
Pertunjukkan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 23 (Pasal 116) 

6. Pelanggaran hak ekonomi Produser 
Fonogram sebagaimana diatur dalam 
Pasal 24 (Pasal 117) 

7. Pelanggaran hak ekonomi Lembaga 
Penyiaran sebagaimana diatur dalam  
Pasal 25 (Pasal 118) 

8. Lembaga Manajemen Kolektif yang 
tidak memiliki izin operasional dari 
Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 ayat (3) dan 
melakukan kegiatan penarikan Royalti 
(Pasal 119) 

9. Merupakan delik aduan (Pasal 120) 

pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan  
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. 

5. Undang-
Undang No. 13 
Tahun 2016 
tentang Paten  

Pasal 159 ayat (1)  
Selain pejabat penyidik 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil tertentu 
di lingkungan kementerian 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan yang 
mengatur mengenai hukum 
acara pidana untuk melakukan 

Setiap orang tanpa persetujuan 
Pemegang Paten dilarang: 
1. Dalam hal paten produk: membuat, 

menggunakan, menjual, 
mengimpor, menyewakan, 
menyerahkan atau menyediakan 
untuk dijual atau disewakan atau 
diserahkan Produk yang diberi 
Paten (Pasal 160 huruf a) 

2. Dalam hal paten proses: 
menggunakan proses produksi yang 
diberi Paten untuk membuat barang 
atau Tindakan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 160 huruf a 
(Pasal 160 huruf b). 

Pasal 159 ayat (2) - 9 kewenangan  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berwenang 
melakukan: 
a.pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;  
b.pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang Paten;  
c.permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten; 
d.pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten; 
e.penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga 
terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;  
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NO. PERATURAN 
KETENTUAN MENGENAI 

PPNS 
TINDAK PIDANA KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
KEWENANGAN PENYIDIKAN 

penyidikan tindak pidana 
Paten. 

3. Membocorkan dokumen 
permohonan yang bersifat rahasia 
(Pasal 164) 

4. Merupakan delik aduan (Pasal 165), 
kecuali jika dengan sengaja dan 
tanpa hak melakukan Perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
160 untuk Paten dan Paten 
Sederhana dan mengakibatkan 
gangguan kesehatan dan/atau 
lingkungan hidup,  atau kematian 
manusia. (Pasal 163) 

 

f.penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
Paten;  
g.permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Paten;  
h.permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, 
pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di 
bidang paten; dan 
i.penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 
adanya tindak pidana di bidang paten. 

6. Undang-
Undang No. 20 
Tahun 2016 
tentang Merek 
dan Indikasi 
Geografis 

Pasal 99 ayat (1)  
Selain pejabat penyidik 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil tertentu 
di lingkungan kementerian 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang- 
Undang yang mengatur 
mengenai hukum acara pidana 
untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana Merek. 

1. Tanpa hak menggunakan merek 
yang sama pada keseluruhannya 
atau persamaan pada pokoknya 
dengan Merek terdaftar milik pihak 
lain untuk barang dan/atau jasa 
sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan (Pasal 100 ayat (1) 
dan (2)) 

2. Pelanggaran terhadap Pasal 100 
ayat (1) dan (2)) yang jenis 
barangnya mengakibatkan 
gangguan kesehatan, gangguan 
lingkungan hidup, dan/atau 
kematian manusia 

3. dengan tanpa hak menggunakan 
tanda yang mempunyai persamaan 
pada keseluruhan atau persamaan 
pada pokoknya dengan Indikasi 
Geografis milik pihak lain untuk 

Pasal 99 ayat (2) - 9 kewenangan  
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
melakukan:  
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;  
b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang Merek;  
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;  
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tir.dak pidana di bidang Merek;  
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga 
terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;  
f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
Merek;  
g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Merek;  
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NO. PERATURAN 
KETENTUAN MENGENAI 

PPNS 
TINDAK PIDANA KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 
KEWENANGAN PENYIDIKAN 

barang dan/atau produk yang sama 
atau sejenis dengan barang 
dan/atau produk yang terdaftar 
(Pasal 101 ayat (1) dan (2)) 

4. memperdagangkan barang 
dan/atau jasa dan/atau produk 
yang diketahui atau patut diduga 
mengetahui bahwa barang 
dan/atau jasa dan/atau produk 
tersebut merupakan hasil tindak 
pidana (Pasal 102) 

5. Merupakan delik aduan (Pasal 103) 

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, 
dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; 
dan  
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya 
tindak pidana di bidang Merek. 
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Hasil pemetaan di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan 

mengenai kewenangan PPNS di dalam 6 Undang-Undang (selain perbedaan perbuatan 

yang digolongkan sebagai tindak pidana, yang tentunya sangat bergantung pada masing-

masing rezim kekayaan intelektual) yang dapat menimbulkan potensi disharmoni sebagai 

berikut:  

1. Perbedaan nomenklatur tempat bertugas PPNS yang diberikan kewenangan oleh 

UU. UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan UU Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu menggunakan nomenklatur “di lingkungan departemen yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual” sedangkan UU Hak 

Cipta, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis menggunakan nomenklatur 

yang lebih umum, yaitu “di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum”. Mengingat bahwa seluruh Undang-

Undang ini ditegakkan oleh PPNS yang sama, yaitu PPNS yang berkedudukan di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ada baiknya nomenklatur yang digunakan 

diseragamkan sehingga lebih tegas dan lugas. 

2. Perbedaan pengaturan alur pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 9 

Perbandingan Alur Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

NO. UNDANG-UNDANG ALUR PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN 

1. UU Rahasia Dagang, UU Desain 
Industri, dan UU Desain Tata 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil 
penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia. 

2. UU Hak Cipta Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan 
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan 
penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. UU Paten dan UU Merek dan 
Indikasi Geografis 

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan 
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan 
tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

 

Mengingat bahwa seluruh Undang-Undang ini berada dalam rezim yang sama yaitu 

rezim hukum kekayaan intelektual dan ditegakkan oleh PPNS yang sama, sebaiknya 

alur ini dibuat seragam untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan 
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KUHAP. Para PPNS semestinya berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian 

Negara RI dalam melakukan tugas-tugasnya (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) 

3. Perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PPNS di bidang Kekayaan 

Intelektual. UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan UU Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu memberikan 7 (tujuh) kewenangan kepada PPNS, sedangkan UU 

Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan 9 

(sembilan) kewenangan kepada PPNS. Perbedaan kewenangan yang diberikan pada 

UU Hak Cipta, UU Paten dan UU Merek dan Indikasi Geografis meliputi:  

a. penggeledahan;  

b. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan 

penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan 

dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana; dan 

c. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak 

pidana. 

Perbedaan pengaturan terkait kewenangan ini penting untuk menjadi 

perhatian. Ketiga kewenangan yang berbeda ini terdapat pada tiga Undang-Undang 

di bidang kekayaan intelektual yang sudah sempat diubah yaitu UU Hak Cipta, UU 

Paten, dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Penambahan kewenangan ini tentu 

dilakukan karena adanya kebutuhan penegakan hukum seiring dengan 

perkembangan zaman. Kewenangan ini sebaiknya juga dipertimbangkan untuk 

ditambahkan pada ketiga undang-undang kekayaan intelektual lainnya.  

Sebagai lex specialis KUHAP, objek penyidikan pada undang-undang di 

bidang kekayaan intelektual telah menunjukkan kekhususan objek yaitu fokus 

kepada tindak pidana kekayaan intelektual. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini 

adalah sebagai lex specialis, undang-undang ini semestinya mengatur kewenangan-

kewenangan yang juga bersifat khusus, yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tindak pidana kekayaan intelektual. Fokus pengaturan lebih lanjut dalam UU adalah 

kemudian mengenai bagaimana melaksanakan kewenangan-kewenangan khusus 

tertentu, misalnya batasan-batasan waktu. Kewenangan-kewenangan yang sama 

dengan yang ada di dalam KUHAP semestinya tidak perlu diatur di dalam undang-

undang ini.  
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Dalam keenam undang-undang ini, mayoritas kewenangan yang dimiliki oleh 

PPNS secara esensial tidak berbeda dengan yang terdapat dalam KUHAP, namun 

diatur dalam rumusan yang berbeda. Terdapat juga beberapa kewenangan yang 

berbeda dengan yang terdapat di dalam KUHAP dengan sedikit variasi antara satu 

undang-undang dengan yang lainnya (karena berkaitan dengan keunikan objek 

tindak pidana yang disidik), misalnya: kewenangan pemeriksaan atas pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; penyitaan 

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 

perkara tindak pidana; dan permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk 

melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan 

pencegahan terhadap pelaku. 

 

Dari segi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, data yang ada 

menunjukkan bahwa PPNS di bidang KI berjumlah 111 orang yang tersebar baik di pusat 

maupun di daerah yakni di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.49  Jumlah ini 

masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan50  dan pada praktiknya penyidikan masih 

cenderung dilakukan oleh Kepolisian dibandingkan oleh PPNS.51 Tinjauan terhadap 

beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pada mayoritas kasus, Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual dilibatkan sebagai ahli  sementara penyidikan dilakukan oleh 

pihak Kepolisian. Umumnya hal ini terjadi karena aduan tindak pidana kekayaan intelektual 

dialamatkan ke kepolisian yang kemudian dilanjutkan kepada proses penyidikan dengan 

PPNS KI dilibatkan sebagai ahli.52 

Meski terdapat direktorat khusus dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan tugas penyidikan yaitu Direktorat Penyidikan 

dan Penyelesaian Sengketa, pada faktanya PPNS bukanlah merupakan jabatan fungsional 

dengan uraian tugas dan jenjang karir yang jelas. Kendala efektivitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi PPNS KI ini semakin nyata di daerah di mana terjadi tumpang tindih tugas, fungsi, 

 
49

Admin, “Kuatkan Penegakan Hukum, Kekayaan Intelektual DJKI Gelar Pendidikan dan Pelatihan PPNS”, , 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kuatkan-penegakan-

hukum-kekayaan-intelektual-djki-gelar-pendidikan-dan-pelatihan-ppns?kategori=pengumuman (Diakses 

tanggal 10 Oktober 2022).  
50

 Ibid.  
51

 Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, Op.Cit, hlm.176. 
52

 Ibid. hlm.181. 
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dan jabatan di mana PPNS KI di daerah banyak merangkap jabatan lain sehingga tidak bisa 

fokus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Dalam posisi seperti ini, tugas 

penyidikan dipandang sebagai tugas tambahan meski sebetulnya fungsi penyidikan 

sebetulnya sangatlah fundamental dan penting.53  

Catatan-catatan pada dimensi efektivitas menunjukkan bahwa permasalahan 

terbesar pada kluster pengaturan PPNS di bidang kekayaan intelektual terdapat pada 

aspek-aspek non-normatif. Aspek-aspek seperti dukungan sarana prasarana, anggaran, 

ketersediaan sumber daya manusia, penempatan pada organisasi merupakan aspek-aspek 

non-hukum yang ternyata sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas para PPNS 

di bidang kekayaan intelektual. Pembenahan terhadap aspek-aspek ini bisa jadi tidak 

memerlukan perbaikan pada sisi regulasi dan perlu segera dilakukan untuk mendukung 

kinerja PPNS di bidang kekayaan intelektual menjadi lebih maksimal.  

 

C. 16. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 

2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (PP Pelaksanaan KUHAP) ini merupakan 

peraturan turunan dari KUHAP.  PP Pelaksanaan KUHAP ini telah diubah sebanyak 3 (tiga) 

kali pada tahun 2010 dan 2015. Setelah dilakukan analisis dan evaluasi hukum oleh 

kelompok kerja 

dalam Pasal 2A PP tentang Pelaksanaan KUHAP memang menyatakan bahwa untuk 

menjadi seorang penyidik, salah satu syaratnya adalah berpendidikan paling rendah sarjana 

strata satu. Terhadap hal ini tentunya perlu dilakukan perubahan formulasi pasal menjadi 

 
53

 Ibid. Hlm. 182. 
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“… berpendidikan paling rendah strata satu sarjana hukum …”. Usulan perubahan tersebut 

dilakukan dengan harapan seorang penyidik yang memiliki ilmu hukum dapat bekerja 

dengan lebih baik, dan dapat menunjang kerjasama yang lebih baik dengan jaksa penuntut 

umum selaku pihak yang akan mempertahankan bukti-bukti yang disampaikan oleh 

penyidik di persidangan. 

 

C. 17. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 

Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 

Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 3/2003) ini 

dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan PP No. 3/2003 ini 

sebagai konsekuensi logis dengan tunduknya anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pada kekuasaan peradilan umum. Oleh karena itu semua ketentuan-ketentuan 

yang berhubungan dengan hukum militer baik materiil maupun formal yang diberlakukan 

kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tidak berlaku lagi bagi anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Jangkauan pengaturan PP No. 3/2003 mencakup: 

1. Penyidikan terhadap anggota Polri; 

2. Penuntutan terhadap terdakwa anggota Polri; 

3. Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa anggota Polri; 

4. Pembinaan narapidana anggota Polri. 

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP No. 3/2003 ini dibatasi pada 

pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan atau pengaturan yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP No. 3/2003 ini ditemukan 

permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketepatan jenis 

Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan efektivitas pelaksanaan PP No. 3/2003  ini 

adalah mengenai jenjang kepangkatan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap 

anggota Polri yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Sedangkan 

permasalahan ketepatan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ditemukan adalah 

pendelegasian pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara 

dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan 
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yang tidak tepat jenisnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 

PP No. 3/2003 ini, maka ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan yang dievaluasi 

pada matriks analisis dan evaluasi terlampir direkomendasikan untuk diubah. 

 

C. 18. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (PP No. 43/2012) dibentuk 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangkauan pengaturan PP No. 43/2012 ini 

mencakup mekanisme koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis. Berdasarkan 

analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap PP No. 43/2012 ini ditemukan permasalahan 

efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yakni beragamnya ketentuan 

mengenai mekanisme koordinasi antara penyidik Polri dan PPNS dalam penyampaian 

berkas perkara kepada Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut maka direkomendasikan 

agar pengaturan umum mengenai pola koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS diatur 

dalam KUHAP, serta perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang sektoral dengan 

tetap memperhatikan kekhususan di masing-masing ketentuan sektoral. 

C. 19. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional 

Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional (Perpres 

No. 17/2011) ini dibentuk untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, dan 

kemandirian Komisi Kepolisian Nasional. Perpres No. 17/2011 ini mencabut Peraturan 

Presiden No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Jangkauan pengaturan 

Perpres No. 17/2011 mencakup: 

1. Kedudukan Kompolnas; 

2. Fungsi, tugas, dan wewenang Kompolnas; 

3. Organisasi Kompolnas; 

4. Tata kerja Kompolnas; 

5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kompolnas; 

6. Pembiayaan dan hak keuangan Kompolnas. 
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Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perpres No. 17/2011 ini dibatasi pada 

pengaturan mengenai pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses 

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Berdasarkan analisis dan evaluasi 

yang dilakukan terhadap Perpres No. 17/2011 ini ditemukan permasalahan efektivitas 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yakni permasalahan mengenai pengawasan 

eksternal terhadap kinerja polri dalam penyelidikan dan penyidikan yang belum efektif. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perpres No. 17/2011 ini, 

maka ketentuan mengenai kewenangan Kompolnas dalam pengawasan fungsional 

terhadap kinerja Polri sebagaimana dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi terlampir 

direkomendasikan untuk diubah. 

 

C. 20. Peraturan Kapolri  Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Kapolri  Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Perkapolri No. 6/2010) ini dibentuk berdasarkan Pasal 7 ayat 

1 dan ayat 2 KUHAP, khususnya mengenai koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas 

penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jangkauan pengaturan Perkapolri No. 

6/2010 ini mencakup pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, penyidikan, 

dan anggaran. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 

6/2010 ini ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, yakni nomenklatur pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan 

yang tidak selaras dengan istilah penyelidikan yang telah diatur dalam KUHAP. Berdasarkan 

hal tersebut maka direkomendasikan agar menyelaraskan nomenklatur pengawasan, 

pengamatan, penelitian atau pemeriksaan yang diatur pada Perkapolri No. 6/2010 ini 

dengan istilah penyelidikan yang telah diatur dalam KUHAP. Selanjutnya perlu memperluas 

ketentuan mengenai kewenangan penyelidikan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menjadi 

sehingga penyelidik mencakup pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat yang 

diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 
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C. 21. Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian 

Pendapat di Muka Umum 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

(Perkapolri No. 7/2012) ini dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman dalam memberikan 

pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat 

di muka umum, terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum 

secara legal, aman, tertib dan lancar, serta terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat 

Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. 

Jangkauan pengaturan Perkapolri No. 7/2012 ini mencakup: 

1. Penyampaian Pendapat Di Muka Umum; 

2. Penyelenggaraan Pelayanan; 

3. Penyelenggaraan Pengamanan; 

4. Penanganan Perkara; dan 

5. Pembinaan. 

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 7/2012 ini dibatasi pada 

pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara 

penyampaian pendapat di muka umum. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan 

terhadap Perkapolri No. 7/2012 ini ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, yakni mengenai efektivitas penyidikan perkara 

penyampaian pendapat di muka umum yang melibatkan massa/peserta yang berjumlah 

banyak, mengingat keterbatasan dalam ketersediaan waktu dan personil penegak hukum. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 7/2012 ini, 

maka ketentuan pasal sebagaimana dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi terlampir 

direkomendasikan untuk diubah. 

 

C. 22. Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan 

Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak 

Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perkapolri No. 10/2013) ini dibentuk sebagai 

pedoman bagi Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu, untuk 

membangun persamaan persepsi dan kesatuan tindak penyidik dalam menangani Tindak 

Pidana Pemilu, serta guna terwujudnya penyidikan tindak pidana pemilu tepat waktu, 

prosedural, proporsional, profesional dan tuntas. Perkapolri No. 10/2013 ini mencabut 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jangkauan pengaturan 

Perkapolri mencakup: 

1. Pelanggaran dan sengketa pemilu; 

2. Penyidikan tindak pidana pemilu; dan 

3. Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Pemilu. 

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 10/2013 ini dibatasi 

pada pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 10/2013 ini 

ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yakni 

permasalahan relevansi Perkapolri No. 10/2013 ini karena Undang-Undang No. 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi salah satu dasar pembentukan 

Perkapolri No. 10/2013 ini sudah dicabut oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Selain itu juga terdapat permasalahan penerapan sistem peradilan cepat 

(speedy trial), dan permasalahan pengawasan internal oleh Biro Wassidik karena 

kelembagaannya tidak secara langsung di bawah Kapolri, melainkan masih berada di bawah 

Bareskrim. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 

10/2013 ini, maka Perkapolri No. 10/2013 ini direkomendasikan untuk diubah sesuai 

dengan hasil dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi terlampir. 
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C. 23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir 

Dengan Peraturan Kepolisian Negara No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 

2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat 

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Peraturan Kepolisian 

Negara No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Perkapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat 

Markas Besar Polri) ini dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

dan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 52 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Jangkauan pengaturan Perkapolri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Polri ini mencakup susunan organisasi mabes 

polri. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Polri ini 

ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yakni 

mengenai ketidaktepatan kedudukan Biro Pengawasan Penyidikan Polri yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pengawasan internal terhadap proses penyidikan. Berdasarkan hasil 

analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Polri ini, maka kedudukan Biro 

Wassidik direkomendasikan untuk ditempatkan langsung di bawah Kapolri, sesuai dengan 

hasil dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi terlampir. 
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C. 24. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana 

(Perkapolri No. 6/2019) ini dibentuk guna memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai 

penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. 

Pengaturan Perkapolri No. 6/2019 ini mencakup: 

1. Laporan polisi dan penyelidikan; 

2. Penyidikan; 

3. Gelar perkara; 

4. Bantuan teknis penyidikan; 

5. Pengawasan dan pengendalian; 

6. Evaluasi penyidik/penyidik pembantu. 

Analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 6/2019 ini dibatasi pada 

pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan atau pengaturan yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perkapolri No. 6/2019 ini 

ditemukan permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, 

permasalahan disharmoni pengaturan, dan permasalahan ketepatan jenis peraturan 

perundang-undangan. Permasalahan efektivitas pelaksanaan Perkapolri No. 6/2019 ini 

adalah belum adanya pengaturan mengenai kewajiban pelibatan pihak pelapor dan 

terlapor (korban) dalam gelar perkara, permasalahan  bolak baliknya berkas perkara antara 

penyidik dan penuntut umum yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib perkara 

yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan 

(justisialbellen), permasalahan pengaturan penghentian penyelidikan yang belum diatur 

dalam KUHAP dan penyelesaian keberatan oleh Pelapor atas penghentian penyelidikan 

yang hanya diselesaikan melalui mekanisme gelar perkara. Sedangkan permasalahan 

disharmoni pengaturan yang ditemukan adalah disharmoni pengaturan mengenai 

nomenklatur penyidik dengan KUHAP serta disharmoni pengaturan mengenai dasar 

pelaksanaan penyidikan. Sementara permasalahan ketepatan jenis peraturan perundang-

undangan adalah mengenai ketidaktepatan jenis peraturan dalam melakukan pengaturan 

mengenai restorative justice dan gelar perkara. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang 
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dilakukan terhadap Perkapolri No. 6/2019 ini, maka ketentuan pasal sebagaimana 

dievaluasi pada matriks analisis dan evaluasi terlampir direkomendasikan untuk diubah. 

 

C. 25. Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 

Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8/2021) ini adalah untuk mewujudkan 

penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan 

kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan 

merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Jangkauan pengaturan Perpol No. 8/2021 

ini mencakup persyaratan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, tata 

cara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, serta pengawasan 

penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.  

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perpol No. 8/2021 ini 

ditemukan permasalahan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, yakni bahwa 

pengaturan mengenai keadilan restoratif seharusnya diatur dalam KUHAP agar dapat 

menjadi payung hukum pelaksanaan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana di 

Indonesia, sehingga penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan 

dengan batasan dan rambu-rambu yang jelas dalam suatu peraturan yang tepat jenisnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi 

yang dilakukan terhadap Perpol No. 8/2021 ini, maka pengaturan mengenai keadilan 

restoratif direkomendasikan untuk diatur dalam KUHAP, sesuai dengan hasil dievaluasi 

pada matriks analisis dan evaluasi terlampir. 

 

C. 26. Peraturan Jaksa Agung No. 039/A/Ja/10/2010 Tata Kelola Administrasi Dan 

Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Sebagaimana Diubah Dengan 

Peraturan Jaksa Agung No. Per-017/A/Ja/07/2014 tentang Perubahan Peraturan 

Jaksa Agung No. 039/A/Ja/10/2010 Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Khusus 

Peraturan Jaksa Agung No. PER-017/A/JA/07/2014 berisi perubahan dari Peraturan 

Jaksa No. 039/A/JA/10/2010, berikut perubahan yang diatur: 
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Tabel 10 

Perbandingan Perubahan Pengaturan 

NO 
PERATURAN JAKSA NO. 

039/A/JA/10/2010 
PERATURAN JAKSA AGUNG NO. PER-

017/A/JA/07/2014 

1. Ketentuan Umum 
1. Perkara tindak pidana khusus 
adalah:  
a. Perkara tindak pidana korupsi, 
tindak pidana perikanan dan perkara 
tindak pidana ekonomi (kepabeanan 
dan cukai);  
b. Perkara pelanggaran HAM yang 
berat yang penanganannya hanya di 
Kejaksaan Agung; 
c. Perkara tindak pidana khusus 
lainnya 

Ketentuan Umum 
1. Perkara tindak pidana khusus adalah:  
a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak 
pidana perpajakan dan perkara tindak 
pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai);  
b. Perkara pelanggaran HAM yang berat 
yang penanganannya hanya di Kejaksaan 
Agung; dan 
c. Perkara tindak pidana pencucian uang 
yang tindak pidana asalnya merupakan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b. 

2. Tambahan. Dan disisipkan Pasal 1198A : 
Dengan berlakunya Peraturan Jaksa 
Agung ini, maka penanganan perkara 
Tindak Pidana Perikanan baik secara 
administrasi maupun teknis dialihkan ke 
Bidang Tindak Pidana Umum. 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Peraturan Jaksa Agung No. PER-

017/A/JA/07/2014 mengubah ruang lingkup tindak pidana khusus yaitu menambahkan 

tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 

tipikor, perpajakan, ekonomi (kepabean dan cukai), pelanggaran HAM yang berat serta 

mengeluarkan tindak pidana perikanan yang menjadi tindak pidana umum. Sehingga yang 

merupakan tindak pidana khusus adalah: 

1. Perkara tindak pidana korupsi,  

2. Tindak pidana perpajakan  

3. Perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai);  

4. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan 

Agung; dan 

5. Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan 

tindak pidana korupsi, perpajakan, ekonomi, pelanggaran HAM yang berat yang 

penanganannya hanya di Kejaksaan Agung 
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Jika dilihat dari dasar hukum Peraturan Jaksa Agung masing masing bentuk tindak pidana 

khusus berdasarkan UU terkait adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 11 

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Khusus 

No. 
Tindak Pidana/Perkara dalam 

Perja 
Dasar Hukum 

1.  Perkara tindak pidana korupsi Dalam dasar hukum Perja ini masih berdasarkan  UU No. 
20/2001 Perub UU 31/1999 Pemberantasan TP Korupsi 
yg sudah dicabut oleh UU KPK. 
 
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pasal 41 
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan 
kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga 
penegak hukum negara lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah 
diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
 
Pasal 44 ayat 4 
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat 
bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan 
sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut 
kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Sehingga 
tugas dan wewenang kejaksaan adalah dalam bentuk 
koordinasi atau pelimpahan perkara dari KPK. 

2.  Tindak pidana perpajakan  Telah ditelusuri UU Perpajakan (termasuk perubahan-
perubahannya) tetapi tidak ditemukan pengaturan 
terkait wewenang/pelibatan jaksa dalam penyelidikan 
maupun penyidikan. 

3.  Perkara tindak pidana ekonomi 
(kepabeanan dan cukai) 

UU No. 17/2006 ttg Perubahan UU No. 10/1995 ttg 
Kepabeanan UU No. 39/2007 ttg Perubahan UU No.  
11/1995 ttg Cukai 

4.  Perkara pelanggaran HAM yang 
berat yang penanganannya hanya 
di Kejaksaan Agung 

UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: 
Pasal 21 (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. 

5.  Perkara tindak pidana pencucian 
uang yang tindak pidana asalnya 

UU No. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019
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No. 
Tindak Pidana/Perkara dalam 

Perja 
Dasar Hukum 

merupakan tindak pidana korupsi, 
perpajakan, ekonomi, 
pelanggaran HAM yang berat yang 
penanganannya hanya di 
Kejaksaan Agung 
 

menyebutkan: 
Pasal 17 
(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus 
ditandatangani oleh: 
c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal 
permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau 
penuntut umum; atau 

 

Dari Pasal 5 s/d pasal 7  terkait Jangka Waktu Penyelidikan dalam Tindak Pidana 

Korupsi dapat dibuat skema sebagai berikut: 

 

Bagan 4: Jangka Waktu Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Khusus 

Dari Pasal 19 s/d Pasal 23  terkait Jangka Waktu Penyidikan dalam Tindak Pidana Khusus dapat dibuat 

skema sebagai berikut: 

 

Bagan 5: Jangka Waktu Laporan Penyidikan Tindak Pidana Khusus 
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C. 27. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, 

Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS, serta Kartu Tanda Pengenal 

PPNS 

Peraturan menteri ini menggantikan Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.09.01 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan 

Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Ukuran, Warna, 

Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS yang dibentuk untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 3J PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 

1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Permen ini terdiri dari 36 pasal yang mengatur 

mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau 

pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, kartu tanda pengenal 

pejabat PPNS, pemantauan dan evaluasi, serta sistem administrasi pejabat PPNS. Dari hasil 

analisis dan evaluasi tidak ditemukan permasalahan krusial pada Permen ini sehingga 

masih tetap dapat dilaksanakan. 

 

C. 28. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. 

Peraturan menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2021 ini terdiri dari 114 

pasal yang di dalamnya memberikan pengaturan mengenai prapenyidikan, pelaksanaan 

penyidikan, gelar perkara, alat bukti dan barang bukti, penyelesaian dan penyerahan 

berkas perkara, pengendalian dan koordinasi penyidikan, praperadilan, hak tersangka dan 

penasihat hukum, dan acara pemeriksaan singkat. Secara umum, tujuan pembentukan 

peraturan menteri ini sudah baik yakni untuk mendukung terselenggaranya penyidikan 

dalam tindak pidana keimigrasian yang efektif dan efisien. Namun demikian catatan 

pentingnya adalah perlu pencermatan kembali terhadap konsepsi ketentuan atau 

substansi dalam Permen ini yang harus selaras dan harmonis serta tidak bertentangan 

dengan konsepsi yang dibangun oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana sebagai undang-undang payung dalam pelaksanaan hukum acara pidana di 

Indonesia. Perubahan terhadap Permen ini dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

tidak selaras dengan pengaturan dalam KUHAP, seperti konsep prapenyidikan, gelar 

perkara, dan sebagainya. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Politik hukum Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP dapat dilihat dalam 

Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Secara umum kewenangan 

Penyidikan dalam KUHAP dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Hal ini didasari dengan dianutnya asas diferensiasi fungsional oleh KUHAP. Asas 

diferensiasi fungsional berarti setiap aparat penegak hukum dalam sistem 

peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu 

dengan lainya, dalam batas yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan 

kewenangan pada rangkaian penegakan hukum. Proses Penyelidikan dan 

Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan, yaitu Pasal 

102-136 KUHAP. Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya telah 

diketahui bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyelidikan 

adalah bagian tidak terpisahkan dari Penyidikan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan membuat 

terang serta jelas mengenai tindak pidana yang terjadi dan menemukan 

tersangkanya; 

2. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelidikan dan 

Penyidikan dalam KUHAP beserta peraturan perundang-undangan terkait, 

terdapat permasalahan dalam tataran pengaturan maupun implementasi, 

yaitu: 1). konsepsi penyelidikan dan penyidikan; 2). proses penyelidikan dan 

penyidikan; 3). kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 

(PPNS); 4). pengawasan proses penyelidikan dan penyidikan; 

3. Hasil analisis dan evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP beserta 

peraturan perundang-undangan terkait adalah sebagai berikut: 
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a. Terdapat permasalahan dalam dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, yaitu ketidak sesuaian antara definisi yuridis dari 

Penyelidikan dan Penyidikan dengan pelaksanaan di lapangan. Proses 

Penyelidikan dan Penyidikan diharapkan berjalan secara efisien atau 

menghindari adanya pengulangan proses baik di tahap Penyelidikan 

maupun Penyidikan, serta terkoordinasi antar instansi terkait. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penyempurnaan konsepsi Penyelidikan dan 

Penyedikan secara jelas dan tegas. 

b. Selain Penyidik Polri dan PPNS juga terdapat penyidik yang berasal dari 

lembaga tertentu yang kewenangan melakukan penyidikan muncul 

berdasarkan ketentuan undang-undang, seperti penyidik pada Kejaksaan 

Agung dan penyidik KPK. Penyidik pada dua lembaga ini tidak 

menggunakan nomenklatur PPNS namun dalam undang-undang yang 

mengaturnya memberikan kewenangan khusus bagi penyidik dalam 

lingkup instansi untuk melaksanakan penyidikan; 

c. Mayoritas UU sektoral yang mengatur tindak pidana khusus, pada 

dasarnya hanya mengatur mengenai Penyidik dan Penyidikan yang 

dilakukan oleh PPNS. Meski demikian, terdapat beberapa UU Sektoral yang 

mengatur mengenai “penyelidikan” sebagai bagian dari penyidikan  

walaupun tidak sama atau ada perbedaan  dengan konsep penyelidikan 

dalam KUHAP. Untuk itu, Sebagai lex specialis dari KUHAP, perlu ketegasan 

pengaturan kewenangan PPNS untuk menegakan hukum dalam bidang 

tertentu dalam UU Sektoral. 

d. Pengaturan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan 

sebagaimana diatur pada Perkapolri No. 6/2019 dan Perpol No. 8/2021 

tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga dasar hukum 

pelaksanaannya belum cukup kuat. Penghentian terhadap perkara yang 

diselesaikan melalui keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum di 

KUHAP; 

e. Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dinilai memberi diskresi yang 

besar kepada penyidik untuk menahan atau tidak menahan seorang 

tersangka, sehingga dalam pelaksanaan penahanan seringkali ditemukan 
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perbedaan perlakuan proses penahanan terhadap orang-orang tertentu 

yang telah menyandang status sebagai tersangka. Untuk menghindari 

permasalahan tersebut Penyidik diharapkan dapat memberi penjelasan 

atau keterangan daklam rangka transparasi; 

f. Beberapa UU Sektoral yang mengatur PPNS ditemukan rumusan mengenai 

Pejabat Penyidik  Pegawai Negeri Sipil dan pengaturan mengenai 

kewenangan yang bervariasi; 

g. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai proses koordinasi antara PPNS 

dengan Polisi pada saat penyerahan berkas perkara kepada Penuntut 

Umum; 

h. Beberapa permasalahan atas pengawasan internal yang dilakukan oleh 

atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan, 

diantaranya: hasil pengawasan tidak dapat dikonsumsi publik, sehingga 

sulit bagi publik untuk memberikan penilaian atas kinerja pengawasan 

internal, dan adanya solidaritas, in- group feeling, esprit de corps sehingga 

sulit menghasilkan hasil pengawasan yang objektif. 

i. Optimalisasi proses Penyelidikan dan Penyidikan tidak terlepas dari fungsi 

pengawasan ekternal, dalam hal ini Kompolnas. Dalam menjalankan 

tugas pengawasannya Kompolnas diharapkan melakukan terobosan atau 

strategi dalam merespon atau menindaklanjuti pelaporan atas 

kekurangan atau kelemahan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, Pokja memandang 

perlu untuk melakukan rekonstruksi pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan dalam 

KUHAP beserta peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan 

harapan dapat mengurangi potensi disharmoni, sehingga proses Penyelidikan dan 

Penyidikan dapat berjalan dengan efektif, efisien. Rekomendasi terhadap masing-masing 

peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan, hal ini didasari dengan banyak faktor, seperti: adanya 
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permasalahan tidak efektifnya proses Penyelidikan dan Penyidikan karena terdapat 

tahapan yang berulang sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat 

sederhana dan biaya ringan; penyempurnaan konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan 

secara jelas. Selain itu, seiring berkembangnya zaman terdapat juga Penyelidik 

maupun Penyidik yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-

undangan selain KUHAP, untuk itu pengaturannya perlu dilakukan penyesuaian; 

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan pengaturan kewenangan khusus 

yang diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Perpajakan; 

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang diperlukan PPNS 

untuk menegakan hukum di bidang Kepabeanan; 

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan pengaturan kewenangan khusus 

yang diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Perlindungan Konsumen; 

5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang diperlukan PPNS 

untuk menegakan hukum di bidang Telekomunikasi; 

6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan peengaturan kewenangan khusus yang diperlukan PPNS 

untuk menegakan hukum di bidang Kehutanan; 

7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang diperlukan PPNS 

untuk menegakan hukum di bidang tersebut. Perlu dilakukan penguatan dan 

konsistensi penempatan PPNS di bidang kekayaan intelektual pada unit/bagian 

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar kehadirannya dapat membawa 

manfaat yang maksimal; 
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8. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan peengaturan kewenangan khusus yang diperlukan 

PPNS untuk menegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; 

9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu  

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan pengaturan kewenangan khusus 

yang diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; 

10. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan terutama ketentuan-ketentuan mengenai Penyidik, dengan 

menyelaraskan hal tersebut berdasarkan ketentuan dari KUHAP; 

11. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang 

diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan; 

12. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Perlu ada penyesuaian 

atau perubahan konsepsi antara penyidik dan penyelidik   dalam KUHAP, sehingga 

kejaksaan menjadi bagian dari penyelidik dan penyidik yang dimaksud dalam 

KUHAP; 

13. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan perubahan 

pengaturan kewenangan khusus yang diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di 

bidang Administrasi Kependudukan; 

14. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang 

diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; 

15. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan. Perlu adanya konsistensi penulisan nomenklatur “Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ dalam undang-undang ini; 
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16. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan dengan melakukan penyelarasan konsep dan pengaturan 

mengenai Penyelidikan antara UU ini dengan KUHAP; 

17. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan perubahan pengaturan kewenangan 

khusus yang diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Otoritas Jasa 

Keuangan; 

18. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang diperlukan 

PPNS untuk menegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; 

19. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan perubahan pengaturan kewenangan khusus yang diperlukan 

PPNS untuk menegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; 

20. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan perubahan pengaturan kewenangan 

khusus yang diperlukan PPNS untuk menegakan hukum di bidang Kekayaan 

Intelektual; 

21. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana direkomendasikan untuk dilakukan perubahan, 

terutama perubahan mengenai syarat dapat diangkatnya seorang polisi menjadi 

penyidik yaitu berpendidikan paling rendah strata satu sarjana hukum; 

22. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 

Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Hendaknya pemeriksaan terhadap 

anggota Polri dilakukan oleh anggota Polri yang minimal berada pada pangkat yang 

sama; 

23. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa 
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direkomendasikan untuk diubah. Pengaturan umum mengenai pola koordinasi 

antara Penyidik Polri dengan PPNS perlu diatur dalam KUHAP, serta perlu dilakukan 

sinkronisasi dengan Undang-Undang sektoral dengan tetap memperhatikan 

kekhususan di masing-masing ketentuan sektoral; 

24. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Perlu dilakukan penguatan tugas, 

fungsi, dan wewenang Kompolnas dengan memberikan kewenangan investigatif; 

25. Peraturan Kepala Kepolisian  No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil direkomendasikan untuk diubah. Perlu 

menyelaraskan nomenklatur pengawasan, pengamatan, penelitian atau 

pemeriksaan dengan istilah penyelidikan yang telah diatur dalam KUHAP; 

26. Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka 

Umum direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Dalam hal penyidikan 

perkara dengan prosedur tilang dan tindak pidana ringan perlu dipertimbangkan 

kembali dengan melihat efektifitasnya di lapangan; 

27. Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan 

Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direkomendasikan untuk 

dilakukan perubahan, dengan diselaraskan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum; 

28. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada 

Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik 

kepentingan, Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) sebaiknya berada dibawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri, bukan KaBareskrim; 
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29. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan 

dalam Perkapolri ini terkait teknis penyidikan; 

30. Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap); 

31. Peraturan Jaksa Agung No. 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan 

Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Jaksa Agung No. Per-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Peraturan 

Jaksa Agung No. 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus direkomendasikan untuk dilakukan 

perubahan; 

32. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, 

Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS, serta Kartu Tanda Pengenal 

PPNS direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap); 

33. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyidikan TIndak Pidana Keimigrasian direkomendasikan untuk dilakukan 

perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak selaras dengan pengaturan 

dalam KUHAP, seperti konsep prapenyidikan, gelar perkara, dan sebagainya. 
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1. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 angka 2 
Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang 
diatur dalam undang-
undang ini untuk 
mencari serta 
mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu 
membuat terang 
tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna 
menemukan 
tersangkanya. 
 
jo. Pasal 1 angka 5 
Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan 
penyelidik untuk 
mencari dan 
menemukan suatu 
peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat 
atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspek 
relevanasi 
dengan 
situasi saat 
ini 

 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 
relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

 

Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan dalam 
KUHAP 
 
Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 5 
KUHAP, bahwa penyelidikan bertujuan untuk 
mencari “peristiwa materiil” dari suatu tindak 
pidana, dan menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan. Hasil penyelidikan 
kemudian dituangkan di dalam laporan hasil 
penyelidikan yang kemudian dipelajari, 
dianalisis/diolah sehingga menjadi 
keterangan-keterangan yang berguna untuk 
kepentingan penyidikan. 
 
Berdasarkan definisi Penyelidikan tersebut, 
terutama frasa “... dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan…” terlihat adanya 
ketersinambungan antara proses Penyelidikan 
dengan Penyidikan. Namun apabila kita 
membandingkan antara definisi yuridis dari 
Penyelidikan dengan Penyidikan, 
ketersinambungan ini belum tergambar dalam 
Pasal 1 angka 2 KUHAP definisi yuridis 
Penyidikan. Berdasarkan hal tersebut,  belum 
terlihat jelas apakah hasil dari Penyelidikan 
akan ditindak lanjuti dalam tahap Penyidikan 
atau tidak.  Sehingga terdapat potensi proses 

Ubah 
 
Tidak terdapat permasalahan 
dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP 
mengenai definisi 
Penyelidikan.55 Namun perlu 
melakukan reformulasi 
terhadap Pasal 1 angka 2 
KUHAP, untuk 
menggambarkan 
kesinambungan proses antara 
Penyelidikan dengan 
Penyidikan. 

 
Terhadap Pasal 1 angka 2 
KUHAP diusulkan untuk diubah 
menjadi: 
 
“Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik berdasarkan 
hasil penyelidikan dan/atau 
melakukan penyelidikan 
langsung dalam hal untuk 
mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak 

 
55

 Bandingkan dengan pendapat Maroni dalam Op.Cit, bahwa hasil Penyelidikan akan dijadikan dasar untuk melakukan Penyidikan, maka perlu mempertegas pengertian 

Penyelidikan menjadi Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berdasarkan 

alat bukti yang sah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
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cara yang diatur dalam 
undang-undang ini. 

Penyelidikan dan Penyidikan tidak efisien. 
 
Pada dasarnya proses Penyidikan merupakan 
serangkaian tindakan penyidik berdasarkan 
hasil penyelidikan dan/atau melakukan 
penyelidikan langsung (berdasarkan Pasal 106 
KUHAP), dalam hal untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Selain itu dalam praktiknya pelaksanaan 
penyelidikan juga kerap kali dilakukan terlalu 
jauh memasuki wilayah penyidikan.54 

 
Terhadap hal ini perlu dilakukan reformulasi 
terhadap Pasal 1 angka 2 KUHAP, untuk 
menggambarkan kesinambungan proses 
antara Penyelidikan dengan Penyidikan. 

pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya”. 

2.  Pasal 1 angka 1  
Penyidik adalah pejabat 
polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 

 
Pasal 1 angka 4 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 
 
 
 
 
 

Aspek 
Koordinasi 
kelembagaan
/tata 
organisasi 

 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

 

Konsepsi Penyelidik dan Penyidik dalam 
KUHAP 
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4, Penyelidik adalah  
pejabat polisi negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan 
Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Ubah 
Simplifikasi jabatan Penyelidik 
untuk disatukan dengan 
Penyidik. 

 
54

 Chairul Huda, Op.Cit 
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Penyelidik adalah 
pejabat polisi negara 
Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh 
undang-undang ini 
untuk melakukan 
penyelidikan. 

 
Pasal 5 ayat (1) 
Penyelidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 
: 
a. karena kewajibannya 
mempunyai wewenang 
: 

1. menerima laporan 
atau pengaduan 
dari seorang 
tentang adanya 
tindak pidana; 

2. mencari 
keterangan dan 
barang bukti; 

3. menyuruh 
berhenti seorang 
yang dicurigai dan 
menanyakan serta 
memeriksa tanda 
pengenal diri; 

4. mengadakan 
tindakan lain 
menurut hukum 
yang 

 
 
 

 

Lebih lanjut.  
 

Jika dilihat dari kewenangannya, Pasal 5 ayat 
(1) huruf a KUHAP memberi kewenangan 
kepada penyelidik untuk: menerima laporan, 
mencari keterangan dan barang bukti, 
menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal 
diri, dan mengadakan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggung jawab. Pada satu sisi 
juga, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
huruf b jo. Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Penyelidik 
atas perintah penyidik berwenang: melakukan 
penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan 
surat, mengambil sidik jari dan memotret 
seseorang, membawa dan menghadapkan 
seseorang kepada penyidik. Berdasarkan 
rumusan tersebut, terdapat kedudukan 
penyelidik, yaitu pejabat polisi yang 
berwenang melakukan tindakan kepolisian 
tertentu (secara mandiri), dan pejabat polisi 
yang melakukan tindakan dalam rangka 
pelaksanaan tugas oleh Penyidik.  

 
Membandingkan juga kewenangan Penyelidik 
dengan Penyidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) 
KUHAP dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, 
beberapa kewenangan Penyidik, seperti 
menerima laporan, menyuruh berhenti 
seseorang, dan mengadakan tindakan lain 
menurut hukum, juga merupakan kewenangan 
Penyelidik. Hal ini semakin menguatkan 
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bertanggung-
jawab. 

b. atas perintah 
penyidik dapat 
melakukan tindakan 
berupa: 
1. penangkapan, 

larangan 
meninggalkan 
tempat, 
penggeledahan 
dan penahanan; 

2. pemeriksaan dan 
penyitaan surat; 

3. mengambil sidik 
jari dan memotret 
seorang; 

4. membawa dan 
menghadapkan 
seorang pada 
penyidik. 

 
Pasal 7 ayat (1) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a karena  
kewajibannya 
mempunyai wewenang 
: 

a. menerima-
laporan atau 
pengaduan dari 

bahwa, penyelidikan itu dilakukan ada dalam 
rangka penyidikan dan perlu dilakukan 
simplifikasi jabatan Penyelidik untuk disatukan 
dengan Penyidik. 
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seorang tentang 
adanya 
tindak pidana; 

b. melakukan 
tindakan pertama 
pada saat di 
tempat kejadian; 

c. menyuruh 
berhenti seorang 
tersangka dan 
memeriksa tanda 
pengenal diri 
tersangka ; 

d. melakukan 
penangkapan, 
penahanan, 
penggeledahan 
dan 
penyitaan; 

e. melakukan 
pemeriksaan dan 
penyitaan surat; 

f. mengambil sidik 
jari dan memotret 
seorang; 

g. memanggil orang 
untuk didengar 
dan diperiksa 
sebagai tersangka 
atau saksi; 

h. mendatangkan 
orang ahli yang 
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diperlukan dalam 
hubungannya 
dengan 
pemeriksaan 
perkara; 

i. mengadakan 
penghentian 
penyidikan; 

j. mengadakan 
tindakan lain 
menurut hukum 
yang bertanggung 
jawab. 

 
 

3.  Pasal 1 angka 4 
Penyelidik adalah 
pejabat polisi negara 
Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh 
undang-undang ini 
untuk melakukan 
penyelidikan. 

 
jo. Pasal 4 ayat (1) 
Penyelidik adalah setiap 
pejabat polisi negara 
Republik Indonesia.   

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
relevansi 
dengan 
situasi saat 
ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 
relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

Konsepsi Penyelidik dan Penyelidikan pada 
KUHAP dengan konsepsi Penyelidik dan 
Penyelidikan UU Sektoral 
 
Pasal 1 ayat (4) KUHAP memberikan 
kewenangan penyelidikan hanya kepada 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
Meski demikian, dalam perkembangannya, 
penyelidikan juga dilakukan oleh PPNS 
maupun Penyidik Lembaga.  
 
Pada PPNS, kegiatan penyelidikan dilakukan 
juga meski menggunakan “istilah” yang 
berbeda, seperti diatur dalam beberapa 
peraturan sebagai berikut:  
1. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 

Tahun 2010 tentang  Manajemen 

Ubah  
Pasal 1 angka 4 menjadi:  
“Penyelidik adalah pejabat 
polisi negara Republik 
Indonesia, dan pejabat yang 
diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyelidikan.” 
 
Pasal 4 ayat (1) menjadi:  
Penyelidik adalah: 
a. pejabat kepolisian; 
b. pejabat yang diberikan 

kewenangan oleh undang-
undang untuk melakukan 
penyelidikan 

 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |120 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil  

Dalam Perkapolri ini diatur 
mengenai kegiatan “Pengawasan, 
Pengamatan, Penelitian, atau 
Pemeriksaan” yang memiliki tujuan yang 
sama dengan Penyelidikan yaitu untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana.  

PPNS pada Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual, misalnya, 
melakukan kegiatan ini sebelum masuk 
pada tahap penyidikan.  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian dan 
Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penyidikan Tindak 
Pidana Keimigrasian 

Dalam ketentuan umum UU ini 
diatur bahwa Intelijen Keimigrasian 
adalah kegiatan penyelidikan 
Keimigrasian dan pengamanan 
Keimigrasian dalam rangka proses 
penyajian informasi melalui analisis guna 
menetapkan perkiraan keadaan 
Keimigrasian yang dihadapi atau yang 
akan dihadapi. Tidak terdapat 
pengaturan lebih lanjut mengenai 
“penyelidikan keimigrasian” yang 
dimaksud, namun dari ketentuan 
tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan 
intelijen keimigrasian dipersamakan 
dengan kegiatan “penyelidikan” tanpa 
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ada keterangan apakah penyelidikan 
yang dimaksud sama dengan yang diatur 
dalam KUHAP.  

Kemudian  dalam Permenkumham 
Nomor 39 Tahun 2021 juga diatur 
mengenai kegiatan pra-penyidikan yang 
juga secara esensi tidak berbeda dengan 
kegiatan penyelidikan yang dimaksud 
dalam KUHAP. 

 
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 jo. 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo. 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan jo. 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Dalam Penjelasan Pasal 43A ayat 
(1) UU tersebut diatur bahwa Informasi, 
data, laporan, dan pengaduan yang 
diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak 
akan dikembangkan dan dianalisis 
melalui kegiatan intelijen dan/atau 
kegiatan lain yang hasilnya dapat 
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, 
Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak 
ditindaklanjuti. Pemeriksaan Bukti 
Permulaan memiliki tujuan dan 
kedudukan yang sama dengan 
penyelidikan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang yang mengatur 
mengenai hukum acara pidana.  
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Undang-Undang ini memuat 
mekanisme penyelidikan namun dengan 
nama “Pemeriksaan Bukti Permulaan” 
yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
DIrektorat Jenderal Pajak yang menerima 
surat perintah pemeriksaan bukti 
permulaan (Pasal 43A ayat (1a) 

 
Selain kewenangan diberikan kepada 
PPNS tersebut, kewenangan dalam 
melakukan penyelidikan juga diberikan 
kepada Jaksa Agung melalui UU No. 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
sebagaimana diubah dengan UU No. 11 
Tahun 2021. tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan, hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g yang 
menyebutkan salah satu tugas Jaksa 
Agung adalah “mengoordinasikan, 
mengendalikan, dan melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana yang 
dilakukan bersama oleh orang yang 
tunduk pada peradilan umum dan 
peradilan militer”. Fungsi penyelidikan 
dalam kejaksaan tersebut dilaksanakan 
berdasarkan Pasal 30B yaitu 
dilaksanakan oleh bidang intelijen 
penegakan hukum Kejaksaan yang 
wewenangnya menyelenggarakan fungsi 
penyelidikan, pengamanan, dan 
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penggalangan untuk kepentingan 
penegakan hukum; 
Penyidik Lembaga  di luar Kepolisian, 
yaitu Penyidik KPK. 
UU Sektoral, misal UU KPK (UU No. 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi)  menyatakan 
bahwa Penyidik KPK berwenang 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Contoh-contoh di atas menunjukkan 
bahwa kegiatan penyelidikan juga secara 
nyata dilakukan oleh PPNS dan Penyidik 
Lembaga di luar Kepolisian. Untuk 
mengakomodasi kebutuhan yang ada 
saat ini, rumusan Penyelidik di dalam 
KUHAP perlu diperluas agar tidak lagi 
hanya terbatas pada Pejabat Polisi saja. 
Hal ini penting dilakukan agar terdapat 
persamaan persepsi mengenai 
penyelidikan.  

 
 

4.  Pasal 1 angka 1  
Penyidik adalah pejabat 
polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
relevansi 
dengan 
situasi saat 
ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 
relevan 
untuk 

Konsepsi Penyidik KUHAP dengan konsepsi 
Penyidik UU Sektoral 
Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP 
diatur bahwa terdapat 2 jenis Penyidik, yaitu:  
1. Pejabat Polisi  Negara Republik Indonesia; 
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

Ubah  
Pasal 1 ayat 1 menjadi: 
Penyidik adalah pejabat polisi 
negara Republik Indonesia, 
pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu, atau pejabat  yang 
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wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 
 
jo. Pasal 6 ayat (1) 
Penyidik adalah : 
a. pejabat polisi negara 
Republik Indonesia; 
b. pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-
undang. 

 
 

diberlakukan 
secara 
efisien 

diberi wewenang khusus oleh undang-
undang. 

Pada dasarnya selain penyidik yang berasal 
dari Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) yang kewenangannya diatur 
berdasarkan peraturan perundang-
undangannya tersendiri, terdapat juga 
penyidik yang berasal dari lembaga tertentu 
yang juga diberi kewenangan oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan, misalnya 
penyidik Jaksa, penyidik BNN, dan penyidik 
KPK. Namun penyidik lembaga tersebut belum 
diatur pada KUHAP.  
  
Sama seperti wewenang dalam penyelidikan 
yang diberikan kepada jaksa agung, wewenang 
penyidikan juga diberikan kepada Jaksa Agung 
berdasarkan   UU No. 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan sebagaimana diubah dengan UU No. 
11 Tahun 2021. tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan, hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g yang 
menyebutkan salah satu tugas Jaksa Agung 
adalah “mengkoordinasikan, mengendalikan, 
dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana yang dilakukan 
bersama oleh orang yang tunduk pada 
peradilan umum dan peradilan militer” 
 

diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 
 

Ubah Pasal 6 ayat (1) menjadi: 
Penyidik adalah : 
a. pejabat polisi negara 
Republik Indonesia; 
b. pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu  
c.  pejabat  yang diberi yang 
diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 

 
Dari rekomendasi mengubah 
tersebut maka perlu 
menyelaraskan aturan antara 
KUHAP dengan UU Sektoral 
mengenai Penyidik. 
 
Masukan lain: 
Sebaiknya rumusan  
ketentuan umum sistematis 
dengan mendahulukan istilah 
penyelidik dahulu baru 
kemudian penyidik. 
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5.  Pasal 1 ayat (2) 
Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang 
diatur dalam undang-
undang ini untuk 
mencari serta 
mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu 
membuat terang 
tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna 
menemukan 
tersangkanya.  
 
Pasal 7 ayat (1)  
Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a karena 
kewajibannya 
mempunyai wewenang 
: a. menerima-laporan 
atau pengaduan dari 
seorang tentang adanya 
tindak pidana;  
b. melakukan tindakan 
pertama pada saat di 
tempat kejadian;  
c. menyuruh berhenti 
seorang tersangka dan 
memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka ; 

Kejelasan 
Rumusan  
 
 
 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, dan 
kata 

Konsistensi 
antar 
ketentuan 

Konsepsi Penyidikan KUHAP vs UU Sektoral 
 
Sebagai lex spesialis dari KUHAP, pengaturan 
mengenai penyidikan pada UU Sektoral harus 
merujuk pada KUHAP sebagai lex generalisnya. 
 
Pada pengaturan mengenai definisi, mayoritas 
UU Sektoral tidak mengatur definisi 
penyidikan dalam ketentuan umum namun 
langsung mengatur dalam Bab Penyidikan. UU 
Sektoral yang mengatur definisi penyidikan, 
seperti UU Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan sudah mengatur definisi secara 
harmonis.  

 
Meski demikian, rumusan ketentuan Pasal 7 
ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) menyebabkan 
adanya perbedaan kewenangan antara 
Penyidik Kepolisian RI dan PPNS. Pasal 7 ayat 
(1) hanya memberi kewenangan kepada 
Penyidik Kepolisian RI sedangkan kewenangan 
PPNS sepenuhnya diserahkan kepada UU 
Sektoral (Pasal 7 ayat (2)).   

 
KUHAP sebagai lex generalis, harusnya 
membuat pengaturan mengenai kewenangan 
PPNS secara umum sebagai panduan untuk 
pengaturan lebih lanjut dalam UU Sektoral. 
Sayangnya, pengaturan yang terdapat pada 
Pasal 7 ayat (2) sangat sederhana dan langsung 
mendelegasikan pengaturan kewenangan 
PPNS kepada UU sektoral.  

 

Ubah  
 

KUHAP sebagai lex generalisi 
perlu mengatur kewenangan 
Penyidik PPNS secara umum 
sebagai panduan pengaturan 
lebih lanjut dalam UU Sektoral. 
UU Sektoral mengatur 
kewenangan-kewenangan 
yang khusus yang diperlukan 
Penyidik PPNS untuk 
menegakkan peraturan 
lengkap dengan detil 
mekanisme dan batasan-
batasan untuk melakukan 
kewenangan tersebut 
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d. melakukan 
penangkapan, 
penahanan, 
penggeledahan dan 
penyitaan;  
e. melakukan 
pemeriksaan dan 
penyitaan surat;  
f. mengambil sidik jari 
dan memotret seorang;  
g. memanggil orang 
untuk didengar dan 
diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;  
h. mendatangkan orang 
ahli yang diperlukan 
dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan 
perkara;  
i. mengadakan 
penghentian 
penyidikan;  

 
Pasal 7 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b 
mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-
undang yang menjadi 
dasar hukumnya 
masing-masing dan 
dalam pelaksanaan 

Hal ini menyebabkan pada UU sektoral 
pertama-tama dijumpai pengulangan 
pengaturan kewenangan Penyidik Kepolisian 
RI sebagai kewenangan PPNS dan karena itu 
terkadang tidak nampak jelas “kekhususan” 
(lex spesialis) kewenangan PPNS yang 
diberikan oleh UU Sektoral. Selain itu, UU 
Sektoral tidak secara lengkap mengatur 
bagaimana pelaksanaan kewenangan PPNS 
yang khusus tersebut.  

 
Dengan memperhatikan alasan keberadaan 
PPNS yang ditujukan untuk membantu 
Penyidik Kepolisian RI, maka perlu adanya 
pengaturan yang harmonis dan sinergis antara 
KUHAP dengan UU Sektoral mengenai 
kewenangan penyidik. Kedepannya, 
pengaturan kewenangan penyidik PPNS secara 
umum perlu diatur di dalam KUHAP (misalnya 
kewenangan menerima laporan atau 
pengaduan, melakukan pemeriksaan, 
memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dsb.), 
kemudian UU sektoral mengatur kewenangan-
kewenangan yang bersifat khusus dengan 
detail ketentuan bagaimana menjalankan 
kewenangan tersebut (misalnya jika diberi 
kewenangan penahanan, penggeledahan, 
maka perlu diatur mengenai mekanisme dan 
batas waktu pelaksanaan kewenangan ini).  
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tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik 
tersebut dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a.  

6.  Pasal 1 angka 5  
Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan 
penyelidik untuk 
mencari dan 
menemukan suatu 
peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat 
atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam 
undang-undang 
 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan  

Aspek 
ketercapaian 
hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 

Sejatinya tahapan penyelidikan hanya 
bertujuan untuk mencari “peristiwa materiil” 
dari suatu tindak pidana. Dalam praktik 
seringkali penyelidikan dilakukan terlalu jauh 
memasuki wilayah penyidikan, sehingga 
menimbulkan inefisiensi karena proses 
penyelidikan memakan waktu yang lama dan 
ada kemungkinan terjadinya pengulangan 
proses saat memasuki tahap penyidikan.  

 
Sebagai contoh, dalam melakukan 
penyelidikan terhadap kasus Tipikor, guna 
membuktikan ada tidaknya niat untuk 
merugikan keuangan negara dibuktikanya di 
pengadilan bukan pada tahap penyelidikan.56 
Hasil audit BPK sudah dapat menunjukkan 
adanya indikasi kerugian keuangan negara. 
Informasi ini sudah cukup untuk proses 
penyelidikan. Artinya tidak diperlukan 
keterangan ahli, cukup mencari peristiwa yang 
diduga tindak pidana.  
 

Ubah 
Simplifikasi proses 
penyelidikan dan penyidikan 

 

7.  Pasal 1 angka 24 jo.  Efektivitas 
pelaksanaan 

Aspek 
budaya 

Masyarakat 
paham 

Pada dasarnya dalam perkara pidana, pintu 
masuk untuk dapat ditegakanya hukum dan 

Tetap 
Tidak terdapat permasalahan 

 
56

 Chairul Huda, Op.Cit 
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Laporan adalah 
pemberitahuan yang 
disampaikan oleh 
seorang karena hak atau 
kewajiban berdasarkan 
undang-undang kepada 
pejabat yang 
berwenang tentang 
telah atau sedang atau 
diduga akan terjadinya 
peristiwa pidana. 

 
Pasal 1 angka 25 
Pengaduan adalah 
pemberitahuan disertai 
permintaan oleh pihak 
yang berkepentingan 
kepada pejabat yang 
berwenang untuk 
menindak menurut 
hukum seorang yang 
telah melakukan tindak 
pidana aduan yang 
merugikannya. 

peraturan 
perundang-
undangan  

hukum 
masyarakat 

dengan 
peraturan 
tersebut 

keadilan (access to justice) adalah melalui 
penyelidikan dan penyidikan. Hal ini di awali 
dengan adanya Laporan atau Pengaduan. 
 
Perbedaan mengenai hal ini terkait dengan 
ketentuan dalam KUHP tentang adanya delik 
aduan (klacht delict) dan delik biasa.  
 
Permasalahan yang terjadi terhadap hal ini 
adalah kerapkali ada anggapan bahwa 
“belum menjadi kewenangan “aparat 
penegak hukum” untuk melakukan 
penyelidikan/penyidikan, apabila “anggota 
masyarakat yang dipandang merugikan” 
belum mengajukan laporan atau 
pengaduan.57  
 
Hal ini berpengaruh pada efektivitas 
penyelidikan atau penyidikan itu sendiri, 
yang menimbulkan keadaan seolah-olah 
“negara tidak hadir” untuk melakukan 
tugasnya melindungi masyarakat, ketika 
suatu tindak pidana telah terjadi. 

dalam formulasi pasal. Namun 
perlu adanya pemahaman 
bahwa proses penyelidikan dan 
penyidikan sebagai tahapan 
awal peradilan pidana, dapat 
dimulai tanpa harus menunggu 
adanya Laporan atau 
Pengaduan. 

 
Dalam hal terhadap delik 
aduan, walaupun tidak 
terdapat pengaduan. 
Penyidikan tetap dapat 
dilakukan. Hanya saja terhadap 
hal tersebut penyidik tidak 
dapat melimpahkannya kepada 
penuntut umum untuk di 
proses lebih lanjut.58 

8.  Pasal 1 angka 26 
Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan 
keterangan guna 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 1 angka 
26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) 
dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 65/PUU-VIII/2010 ini 
merupakan putusan yang 

 
57

 Ibid 
58

 Ibid 
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kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan 
peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami 
sendiri. 
 
Pasal 1 angka 27 
Keterangan saksi adalah 
salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana 
yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan 
menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu. 

perundang-
undangan 

Konstitusi 
(MK) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana bertentangan dengan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian 
saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, 
Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
tidak dimaknai termasuk pula “orang yang 
dapat memberikan keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu 
tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.  

 
Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa pengertian saksi 
yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP 
tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan 
mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 
KUHAP saja.  
 
Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP 
memberikan pembatasan bahkan 
menghilangkan kesempatan bagi tersangka 
atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang 
menguntungkan baginya karena frasa “ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang 
mendengar sendiri, melihat sendiri, dan 
mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak 
pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang 
menguntungkan. Padahal, konteks 

bersifat Self implementing, 
artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |130 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan 
hanya untuk membuktikan apakah tersangka 
atau terdakwa melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan 
meliputi juga pembuktian bahwa suatu 
perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar 
terjadi.  

 
Dalam konteks pembuktian apakah suatu 
perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi 
dan pembuktian apakah tersangka atau 
terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran 
saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak 
mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, 
dan ia tidak mengalami sendiri adanya 
perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh 
tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan 
terletak pada apakah dia melihat, mendengar, 
atau mengalami sendiri suatu peristiwa 
pidana, melainkan pada relevansi 
kesaksiannya dengan perkara pidana yang 
sedang diproses. 

9.  Pasal 7 ayat (2)  
Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b 
mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-
undang yang menjadi 
dasar hukumnya 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 
 
 

Aspek 
Koordinasi 
kelembagaan
/tata 
organisasi 

 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

 

Dalam penerapannya terdapat permasalahan 
sengketa kewenangan melakukan penyidikan, 
karena antar lembaga tersebut kewenangan 
penyidikan terhadap objek tindak pidana yang 
sama. Sebagai contoh, dalam hal kebakaran 
hutan yang mengakibatkan pencemaran 
lingkungan, maka ini menjadi kewenangan 
PPNS Lingkungan HIdup (Pasal 108 UU PPLH jo. 

Ubah 
Dalam hal adanya potensi 
permasalahan sengketa 
kewenangan penyidikan 
terhadap objek hukum yang 
sama, perlu adanya sebuah 
pengaturan yang memberikan 
wadah untuk menyelesaikan 
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masing-masing dan 
dalam pelaksanaan 
tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik 
tersebut dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf a. 

 
 
 
 
 
 

 

Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU Kehutanan). Tetapi 
jika kebakaran ini terjadi di lahan perkebunan, 
maka hal ini menjadi kewenangan PPNS 
Perkebunan (Pasal 45 UU Perkebunan). 
Namun apabila kebakaran ini tidak 
menimbulkan pencemaran lingkungan dan 
tidak terjadi di lahan perkebunan, maka ini 
menjadi kewenangan PPNS Kehutanan (Pasal 
78 ayat (3) UU Kehutanan).59  
 
Tumpang tindih pengaturan kewenangan ini 
dapat menyebabkan perlambatan dalam 
proses penyidikan dan pengambilan Tindakan 
karena terjadi silang pendapat mengenai PPNS 
mana yang berwenang untuk menangani suatu 
tindak pidana lingkungan hidup utamanya 
pada objek kewenangan yang saling berselisih 
seperti pada kasus kebakaran hutan. 
 
Oleh karena itu terhadap penyidik PPNS yang 
berada pada sektor yang sama perlu dilakukan 
penataan dan simplifikasi PPNS yang 
berwenang melakukan penyidikan, serta 
membuat teknis pembagian tugas yang jelas 
Selain itu pada KUHAP juga perlu diatur 
mengenai penyelesaian sengketa kewenangan 
penyidikan guna memberikan kepastian 
apabila terdapat sengketa penyidikan antar 
penyidik.   

permasalahan tersebut. 

 
59

 Muhammad Reza Azhar, dkk, Analisis Yuridis Kewenangan PPNS LIngkungan Hidup Sebagai Penyidik dengan Terkait Penggabungan Kementerian LIngkungan HIdup 

dengan Kementerian Kehutanan, USU Law Journal Volume 7 No.5, 2019, Hlm.183-190. 
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10.  Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
kelembagaan/
tata organisasi 

Efektivitas 
Koordinasi 
antar 
instansi 
terkait 

Pasal 7 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah 
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. 
Selanjutnya Pasal 14 ayat 1 huruf f UU Polri 
mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bertugas melakukan koordinasi, 
pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri 
sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa. Lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap 
Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan 
Swakarsa, bentuk koordinasi tersebut 
dilaksanakan dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
a. menerima surat pemberitahuan 

dimulainya penyidikan dari PPNS serta 
meneruskan kepada Penuntut Umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. merencanakan kegiatan dalam rangka 
pelaksanaan penyidikan bersama sesuai 
kewenangan masing-masing; 

c. memberikan bantuan teknis, taktis, 
tindakan upaya paksa, dan konsultasi 
penyidikan kepada PPNS; 

d. menerima berkas perkara hasil penyidikan 
dari PPNS dan meneruskan kepada 
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

Ubah 
Perlu membuat pengaturan 
umum mengenai pola 
koordinasi antara Penyidik 
Polri dengan PPNS, dengan 
tetap memperhatikan 
kekhususan di masing-masing 
ketentuan sektoralnya. 
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e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar 
perkara yang ditangani oleh PPNS; 

f. menerima pemberitahuan mengenai 
penghentian penyidikan dari PPNS dan 
diteruskan ke Penuntut Umum; 

g. tukar menukar data dan informasi 
mengenai dugaan tindak pidana yang 
penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan 

h. menghadiri rapat berkala yang 
diselenggarakan oleh PPNS. 

Namun pada ketentuan sektoral bentuk 
koordinasi tersebut diatur secara beragam, 
khususnya mengenai cara penyampaian 
berkas perkara ke Penuntut Umum. Misalnya 
Pasal 107 UU Keimigrasian mengatur bahwa 
PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas 
perkara kepada penuntut umum. Sedangkan 
Pasal 283 UU Pelayaran mengatur bahwa PPNS 
di bidang Pelayaran menyampaikan hasil 
penyidikan kepada penuntut umum melalui 
Penyidik Polisi. Oleh karena itu pengaturan 
mengenai koordinasi antara Penyidik Polri 
dengan PPNS ini perlu dibuatkan 
pengaturannya secara umum dalam KUHAP, 
dengan tetap memberikan ruang bagi 
kekhususan pada masing-masing sektor yang 
mengatur PPNS tersebut. 

11.  Pasal 18 ayat (3) 
Tembusan surat perintah 
penangkapan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 
perundang-
undangan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
(MK) 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-
XI/2013 menyatakan bahwa Frasa “segera” 
dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) bertentangan dengan 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 3/PUU-XI/2013 ini 
merupakan putusan yang 
bersifat Self implementing, 
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diberikan kepada 
keluarganya segera 
setelah penangkapan 
dilakukan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) 
hari”. Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa warga negara 
telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun 
telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak 
pidana juga tetap memiliki hak konstitusional 
yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga seorang 
warga negara yang ditangkap dan kemudian 
ditahan oleh penyidik yang berwenang 
memiliki kepentingan untuk menyiapkan 
segala jenis pembelaan dan perlindungan 
hukum.  

 
Oleh karena itu sangatlah penting bagi pihak 
keluarga tersangka untuk mengetahui 
keberadaan tersangka serta alasan 
penangkapan dan penahanan terhadap 
tersangka dalam waktu sesingkat mungkin 
untuk mempersiapkan segala bentuk 
perlindungan hukum bagi tersangka. Menurut 
hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki 
hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 68 KUHAP yang diantaranya 
adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke 
pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan 
hukum, serta hak untuk memilih penasihat 
hukum/advokat. Pemberitahuan kepada pihak 
keluarga tersangka adalah penting dan 
mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan 
untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. 

artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |135 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Lagipula, dengan pemberitahuan yang segera 
kepada keluarga tersangka dapat diperoleh 
kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, 
diculik, atau hilang.  

 
Tidak adanya rumusan yang pasti mengenai 
lamanya waktu yang dimaksud dengan kata 
“segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP 
tersebut dapat menyebabkan pihak penyidik 
menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang 
ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan berpotensi 
menimbulkan ketidakadilan oleh pihak 
penyidik.  Berdasarkan hal tersebut, maka 
Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak 
memenuhi asas kepastian hukum yang adil 
karena dalam pelaksanaan menimbulkan 
penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang 
berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya 
dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif 
terhadap tersangka. Oleh karena itu, demi 
kepastian hukum yang adil, frasa “segera” 
pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP 
dengan mempertimbangkan perkembangan 
dalam sarana dan prasarana telekomunikasi 
serta surat menyurat, serta perbedaan jarak, 
cakupan dan kondisi geografis dari masing-
masing wilayah di seluruh Indonesia jangka 
waktu yang patut bagi penyidik untuk 
menyampaikan salinan surat perintah 
penangkapan kepada keluarga tersangka 
adalah 7 (tujuh) hari. 
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12.  Pasal 20 ayat 1 
Untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik 
atau penyidik pembantu 
atas perintah penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 
berwenang melakukan 

penahanan 
 

Pasal 21 ayat (1) 
Perintah penahanan 
atau penahanan 
lanjutan dilakukan 
terhadap seorang 
tersangka atau 
terdakwa yang diduga 
keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan 
bukti yang cukup, dalam 
hal adanya keadaan 
yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa 
tersangka atau 
terdakwa akan 
melarikan diri, merusak 
atau menghilangkan 
barang bukti dan atau 
mengulangi tindak 
pidana 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
bahasa, 
istilah, kata 

Multitafsir Penahanan merupakan salah satu bentuk 
perampasan kemerdekaan, oleh karena itu 
pengaturan mengenai alasan penahanan 
menjadi salah satu persoalan yang sangat 
penting. Alasan penahanan meliputi alasan 
objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif 
penahanan diatur pada Pasal 21 ayat 4 KUHAP, 
sedangkan alasan subyektif penahanan diatur 
pada Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Alasan subjektif 
sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat 1 KUHAP 
tersebut dianggap memberikan diskresi yang 
sangat besar kepada penyidik, sehingga dalam 
praktiknya seringkali ditemukan perbedaan 
perlakuan penahanan dalam tahap penyidikan 
terhadap orang-orang yang telah menyandang 
status sebagai tersangka. Kondisi tersebut 
terjadi karena dalam tahap penyidikan, 
penahanan dilakukan berdasarkan 
pertimbangan yang kompleks sesuai dengan 
perkara yang ada. Namun Ketika Penyidik 
melakukan/tidak melakukan penahanan 
seharusnya tindakan tersebut disertai dengan 
alasan yang diuraikan secara jelas, seperti 
proportionality test untuk menyeimbangkan 
tindakan yang diambil dengan tujuan yang 
hendak dicapai sehingga tidak terjadi 
kesewenang-wenangan. Pada sisi lain hal 
tersebut dapat menjadi bukti akuntabilitas 
penyidik untuk mempertanggungjawabkan 
ketika tersangka mengajukan penangguhan 
penahanan berdasarkan pasal 31 KUHAP, 
ataupun jika tersangka mengajukan 

Ubah 
Ketentuan Pasal 21 ayat 1 
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praperadilan tentang sah tidaknya penahanan 
berdasarkan Pasal 77 KUHAP. 
Sejalan dengan hal tersebut Chairul Huda 
berpendapat bahwa frasa “berdasarkan bukti 
yang cukup” yang diatur pada Pasal 21 ayat 1 
seharusnya bukan saja digunakan untuk 
menentukan ada atau tidaknya alasan objektif, 
tetapi juga digunakan untuk menentukan ada 
atau tidaknya alasan subjektif60. Artinya 
penahanan dilakukan terhadap 
Tersangka/Terdakwa yang “berdasarkan bukti 
yang cukup” diduga keras melakukan tindak 
pidana, dan Tersangka/Terdakwa itu 
“berdasarkan bukti yang cukup” pula adanya 
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran 
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 
merusak barang bukti dan/atau mengulangi 
tindak pidana”, misalnya, sebagai seseorang 
yang akan melarikan diri ke luar negeri, 
tersangka/terdakwa masih memiliki visa atau 
mengajukan visa ke negara tertentu, demikian 
pula jika ternyata yang bersangkutan telah 
bersiap melakukan perjalanan jauh, seperti 
menyiapkan tiket perjalanan ataupun sejumlah 
uang, begitu seterusnya, yang pasti “bukti yang 
cukup” untuk melarikan diri dan seterusnya itu 
telah benar-benar ada.61 

 
60

 Chairul Huda, Keterangan Tertulis Ahli dari Presiden pada Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 85. 
61

 Ibid. 
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Pasal 21 ayat 2 KUHAP sebenarnya telah 
mengatur bahwa penahanan atau penahanan 
lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut 
umum terhadap tersangka atau terdakwa 
dengan memberikan surat perintah penahanan 
atau penetapan hakim yang mencantumkan 
identitas tersangka atau terdakwa dan 
menyebutkan alasan penahanan serta uraian 
singkat kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan serta tempat ia ditahan. Namun 
dalam praktiknya seringkali alasan penahanan 
yang disampaikan pada surat perintah 
penahanan tidak diuraikan dengan jelas dan 
tidak disertai dengan bukti-bukti yang 
mendukung alasan tersebut. Oleh karena itu 
perlu disusun suatu SOP (Standard Operating 
Procedure) penguraian alasan penahanan dalam 
surat perintah penahanan pada tahap 
penyidikan. 

13.  Pasal 65 
Tersangka atau terdakwa 
berhak untuk 
mengusahakan dan 
mengajukan saksi dan 
atau seseorang yang 
memiliki keahlian khusus 
guna memberikan 
keterangan yang 
menguntungkan bagi 
dirinya. 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 
perundang-
undangan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
(MK) 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 1 angka 
26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) 
dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana bertentangan dengan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian 
saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, 
Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
tidak dimaknai termasuk pula “orang yang 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 65/PUU-VIII/2010 ini 
merupakan putusan yang 
bersifat Self implementing, 
artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
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dapat memberikan keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu 
tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.  

 
Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa pengertian saksi 
yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP 
tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan 
mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 
KUHAP saja.  
 
Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP 
memberikan pembatasan bahkan 
menghilangkan kesempatan bagi tersangka 
atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang 
menguntungkan baginya karena frasa “ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang 
mendengar sendiri, melihat sendiri, dan 
mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak 
pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang 
menguntungkan. Padahal, konteks 
pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan 
hanya untuk membuktikan apakah tersangka 
atau terdakwa melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan 
meliputi juga pembuktian bahwa suatu 
perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar 
terjadi.  

 
Dalam konteks pembuktian apakah suatu 

putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 
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perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi 
dan pembuktian apakah tersangka atau 
terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran 
saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak 
mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, 
dan ia tidak mengalami sendiri adanya 
perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh 
tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan 
terletak pada apakah dia melihat, mendengar, 
atau mengalami sendiri suatu peristiwa 
pidana, melainkan pada relevansi 
kesaksiannya dengan perkara pidana yang 
sedang diproses. 

14.  Pasal 77 huruf a 
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; 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 
perundang-
undangan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
(MK) 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 77 
huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana bertentangan 
dengan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan 
tersangka, penggeledahan dan penyitaan.  

 
Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa untuk 
memenuhi maksud dan tujuan yang hendak 
ditegakkan dan dilindungi dalam proses 
praperadilan, yakni tegaknya hukum dan 
perlindungan hak asasi manusia sebagai 
tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 21/PUU-XII/2014 ini 
merupakan putusan yang 
bersifat Self implementing, 
artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 
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penyidikan dan penuntutan, serta 
diperhatikannya nilai-nilai hak asasi manusia 
yang termaktub dalam Bab XA UU 1945, maka 
setiap tindakan penyidik yang tidak memegang 
teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah 
melanggar hak asasi manusia dapat 
dimintakan perlindungan kepada pranata 
praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi 
secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 
10 Jo. Pasal 77 huruf a KUHAP, padahal 
penetapan tersangka adalah bagian dari 
proses penyidikan yang di dalamnya 
kemungkinan terdapat tindakan sewenang-
wenang dari penyidik yang termasuk dalam 
perampasan hak asasi seseorang. 

 
Oleh karena penetapan tersangka adalah 
bagian dari proses penyidikan yang merupakan 
perampasan terhadap hak asasi manusia maka 
seharusnya penetapan tersangka oleh 
penyidik merupakan objek yang dapat 
dimintakan perlindungan melalui ikhtiar 
hukum pranata praperadilan. Hak tersebut 
semata-mata untuk melindungi seseorang dari 
tindakan sewenang-wenang penyidik yang 
kemungkinan besar dapat terjadi ketika 
seseorang ditetapkan sebagai tersangka, 
padahal dalam prosesnya ternyata ada 
kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain 
pranata praperadilan yang dapat memeriksa 
dan memutusnya. Dimasukkannya keabsahan 
penetapan tersangka sebagai objek pranata 
praperadilan adalah agar perlakuan terhadap 
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seseorang dalam proses pidana 
memperhatikan tersangka sebagai manusia 
yang mempunyai harkat, martabat dan 
kedudukan yang sama di hadapan hukum. 

15.  Bab XIV 
Penyidikan 
Pasal 102 – 136  

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan  

Aspek 
pelayanan 
dan batasan 
waktu 

Penentuan 
standar 
pelayanan 
minimum 
(SPU) 

Bahwa pada dasarnya KUHAP tidak mengatur 
secara rinci rentang waktu proses penyidikan. 
Dalam perkembangannya hal ini diatur dalam 
Pasal 31 jo. Pasal 32 Peraturan Kepolisian 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Perkapolri No. 12/2009), yang terbagi 
kedalam 4 (empat) kategori yaitu: 

1. 120 (seratus dua puluh) hari 
untuk penyidikan perkara 
sangat sulit; 

2. 90 (sembilan puluh) hari untuk 
penyidikan perkara sulit; 

3. 60 (enam puluh) hari untuk 
penyidikan perkara sedang; 

4. 30 (tiga puluh) hari untuk 
penyidikan perkara mudah. 

Penentuan tingkat kesulitan penyidikan 
ditentukan oleh penjabat yang berwenang 
menerbitkan surat perintah penyidikan. Dalam 
Pasal 32 Perkapolri No. 12/2009 ini 
menyatakan bahwa lama waktu proses 
penyidikan dapat diperpanjang dengan 
mengajukan permohonan kepada pejabat 
yang memberi perintah melalui Pengawas 
Penyidik. Namun dalam pasal tersebut tidak 

Tetap 
Tidak terdapat permasalahan 
formulasi pasal. Hanya 
kekosongan pengaturan 
mengenai rentang waktu 
proses penyidikan. 
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ditentukan batasan waktu perpanjangan 
proses penyidikan. 

 
Dalam perkembangannya, Perkapolri No. 
12/2009 ini dicabut dan diganti dengan 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
(Perkapolri No. 14/2012). Namun dalam 
Perkapolri No. 14/2012 tidak mengatur 
mengenai rentang waktu proses penyidikan 
sebagaimana Perkapolri No. 12/2009.62 

 
Hal ini menjadikan adanya kekosongan 
pengaturan mengenai rentang waktu proses 
penyidikan yang menimbulkan ketidakadilan 
dan kepastian hukum. Dalam temuan 
kelompok kerja sering terjadi peristiwa “ulang 
tahun” berkas perkara di penyidikan, 
dikarenakan proses penyidikan yang tidak 
kunjung selesai.63 

16.  Pasal 109 ayat (1) 
Dalam hal penyidik telah 
mulai melakukan 
penyidikan suatu 
peristiwa yang 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 
perundang-
undangan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
(MK) 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
130/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 
109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 130/PUU-XIII/2015 ini 
merupakan putusan yang 
bersifat Self implementing, 

 
62

 Lihat Pasal 18 Perkapolri No. 14 Tahun 2012 
63

 Hasil kegiatan Focus Group Discussion di Lampung: Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia – BPHN 6 Oktober 

2022 
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merupakan tindak 
pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu 
kepada penuntut umum. 
 

NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang frasa “penyidik memberitahukan 
hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai 
“penyidik memberitahukan dan menyerahkan 
surat perintah dimulainya penyidikan kepada 
penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor 
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah dikeluarkannya surat perintah 
penyidikan”.  

 
Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa adanya 
keterlambatan penyampaian Surat Perintah 
Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik 
kepada jaksa penuntut umum karena tidak 
adanya batasan yang jelas kapan 
pemberitahuan tentang dimulainya 
penyidikan itu harus disampaikan kepada 
penuntut umum menyebabkan ketidakpastian 
hukum terkait penanganan tersebut. 
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa 
penyampaikan SPDP kepada jaksa penuntut 
umum adalah kewajiban penyidik untuk 
menyampaikan sejak dimulainya proses 
penyidikan sehingga proses penyidikan 
tersebut adalah berada dalam pengendalian 
penuntut umum dan dalam pemantauan 
terlapor, korban, dan atau pelapor. 

 
Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik 
kepada jaksa penuntut umum juga merugikan 
hak konstitusional terlapor, korban atau 

artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 
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pelapor. Oleh karena itu penting untuk 
menyatakan bahwa penyampaian SPDP tidak 
hanya diwajibkan kepada penuntut umum, 
akan tetapi juga terhadap terlapor, korban dan 
pelapor. Alasannya didasarkan pada 
pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang 
telah mendapatkan SPDP maka yang 
bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-
bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk 
penasihat hukum yang akan mendampinginya. 
Sedangkan bagi korban atau pelapor dapat 
dijadikan momentum untuk mempersiapkan 
keterangan atau bukti yang diperlukan dalam 
pengembangan penyidikan atas laporannya. 
Mengenai batasan waktu penyampaian SPDP 
tersebut Mahkamah Konstitusi memandang 
bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan 
atau menyelesaikan hal tersebut. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
130/PUU-XIII/2015 ini merupakan putusan 
yang bersifat Self implementing, artinya 
putusan tersebut dapat berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari pembentuk 
Undang-Undang dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib menjadi rujukan ketika 
akan dilakukan perubahan terhadap KUHAP. 

17.  Efektivitas 
pelaksanaan 

Aspek 
budaya 

Masyarakat 
paham 

KUHAP membagi peradilan pidana kedalam 
beberapa tahap, yang pada tiap tahapan 

Secara singkat penyidikan 
dapat diartikan merupakan 
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peraturan 
perundang-
undangan  

hukum 
masyarakat 

dengan 
peraturan 
tersebut 

tersebut kewenangannya dipegang oleh 
lembaga tertentu. Kewenangan Penyidikan 
dipegang oleh Polri, kewenangan penuntutan 
dipegang oleh Kejaksaan, kewenangan 
mengadili dipegang oleh Mahkamah Agung, 
dan kewenangan pelaksanaan pidana 
dipegang oleh Kementerian Hukum dan HAM 
dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan. Pembagian kewenangan ini 
sering disebut dengan asas “diferensiasi 
fungsional”. 

 
Terdapat pemahaman yang keliru dalam 
penerapan asas diferensiasi fungsional, 
menjadikan proses peradilan pidana 
khususnya proses penyelidikan dan penyidikan 
tidak terintegrasi dengan baik. Asas 
diferensiasi fungsional saat ini malah dianggap 
sebagai pengkotak-kotakan kewenangan, 
padahalnya seharusnya dianggap sebagai 
pembagian kewenangan yang disertai dengan 
check and balances. Misalnya dalam tahap 
penyidikan, ketika Penyidik telah 
menyampaikan Surat Perintah Dimulainya 
Penyidikan sebagaimana diatur pada Pasal 109 
KUHAP, maka seharusnya Penuntut Umum 
berperan aktif mengarahkan jalannya proses 
penyidikan. 

 
Namun berdasarkan hasil penelitian hal 
tersebut sulit terwujud karena faktor 
pembatasan fungsional. Penuntut umum baru 
dapat membuat konstruksi hukum dalam 

kegiatan untuk mengumpulkan 
alat bukti mengenai adanya 
satu tindak pidana beserta 
pelaku tindak pidana tersebut, 
sementara penuntutan 
merupakan kegiatan yang 
ditujukan untuk 
mempertanggungjawabkan 
hasil dari kegiatan penyidikan 
di forum pengadilan. 

 
Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu (integrated criminal 
justice system) tidak akan 
terwujud dengan pemahaman 
diferensiasi fungsional yang 
salah. 

 
Dalam hal ini, penyidikan harus 
diarahkan kepada pembuktian 
di persidangan, sehingga 
pelaku tindak pidana dapat 
dituntut dan diadili di 
persidangan. Penyidikan yang 
berakhir dengan putusan 
(vrisjpraak) ataupun lepas dari 
segala tuntutan (onslag van 
alle rechtsvervolging) dari 
pengadilan terhadap pelaku 
tindak pidana. 
Tidak terdapat permasalahan 
formulasi pasal. Namun perlu 
meluruskan pemahaman dari 
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berkas perkara tersebut ketika berkas perkara 
telah diterima oleh penuntut umum. Hal ini 
dikarenakan seringkali apabila petunjuk 
penuntut umum disampaikan kepada penyidik 
pada saat proses penyidikan masih 
berlangsung, dianggap sebagai suatu bentuk 
intervensi.64 

 
Dalam penelitian lain, ditemukan adanya bukti 
palsu pada saat persidangan berlangsung. Hal 
ini mengakibatkan penuntut umum tidak 
mampu mempertahankan alat bukti 
tersebut.65 
 

asas diferensiasi fungsional. 
 

Diferensiasi sejatinya bukan 
dilakukan dengan memandang 
adanya subsistem yang 
berbeda antara penyidikan dan 
penuntutan yang terkotak-
kotakan (fragmentaris) satu 
dengan lainya. 

  
Tetapi lebih kepada 
diferensiasi peran, yang 
sejatinya mereka 
melakukannya dengan tujuan 
yang sama, yaitu penegakan 
hukum. 

 
Penegakan hukum 
berdasarkan KUHAP tidak 
berdasarkan monopolistik, 
tidak mengungguli dan bersifat 
paling penting. Semua berada 
dalam kesederajatan dan 
keterhubungan kewenangan 
yang bersifat linier.66 
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Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm.120 
65

 Kurniawan Tri Wibowo, Hukum Acara Pidana – Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020), 

hlm. 387-388 
66

 Pujiono, Op.Cit, hlm. 43 
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18.  Pasal 116 ayat (3) dan 
ayat (4) 
(3) Dalam pemeriksaan 
tersangka ditanya 
apakah ia menghendaki 
didengarnya saksi yang 
dapat menguntungkan 
baginya dan bilamana 
ada maka hal itu dicatat 
dalam berita acara. 
(4) Dalam hal 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) penyidik 
wajib memanggil dan 
memeriksa saksi 
tersebut. 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 
perundang-
undangan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 
Konstitusi 
(MK) 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 1 angka 
26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) 
dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana bertentangan dengan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian 
saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, 
Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
tidak dimaknai termasuk pula “orang yang 
dapat memberikan keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu 
tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.  

 
Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa pengertian saksi 
yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP 
tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan 
mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 
KUHAP saja.  
 
Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP 
memberikan pembatasan bahkan 
menghilangkan kesempatan bagi tersangka 
atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang 
menguntungkan baginya karena frasa “ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 65/PUU-VIII/2010 ini 
merupakan putusan yang 
bersifat Self implementing, 
artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 
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mendengar sendiri, melihat sendiri, dan 
mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak 
pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang 
menguntungkan. Padahal, konteks 
pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan 
hanya untuk membuktikan apakah tersangka 
atau terdakwa melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan 
meliputi juga pembuktian bahwa suatu 
perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar 
terjadi.  

 
Dalam konteks pembuktian apakah suatu 
perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi 
dan pembuktian apakah tersangka atau 
terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran 
saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak 
mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, 
dan ia tidak mengalami sendiri adanya 
perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh 
tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan 
terletak pada apakah dia melihat, mendengar, 
atau mengalami sendiri suatu peristiwa 
pidana, melainkan pada relevansi 
kesaksiannya dengan perkara pidana yang 
sedang diproses. 

19.  Pasal 184 ayat (1) huruf 
a 
Alat bukti yang sah ialah 
: 

Ketepatan 
jenis 
peraturan 

Tindak lanjut 
putusan 
Mahkamah 

Pengaturan 
akibat 
putusan MK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 1 angka 
26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) 
dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a 

Ubah 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 65/PUU-VIII/2010 ini 
merupakan putusan yang 
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a. keterangan saksi; perundang-
undangan 

Konstitusi 
(MK) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana bertentangan dengan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian 
saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, 
Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
tidak dimaknai termasuk pula “orang yang 
dapat memberikan keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu 
tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.  

 
Dalam pertimbangannya Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa pengertian saksi 
yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP 
tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan 
mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 
KUHAP saja.  
Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP 
memberikan pembatasan bahkan 
menghilangkan kesempatan bagi tersangka 
atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang 
menguntungkan baginya karena frasa “ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang 
mendengar sendiri, melihat sendiri, dan 
mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak 
pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang 
menguntungkan. Padahal, konteks 
pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan 

bersifat Self implementing, 
artinya putusan tersebut dapat 
berlaku efektif tanpa 
diperlukan tindak lanjut dari 
pembentuk Undang-Undang 
dalam bentuk perubahan 
Undang-undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun 
putusan tersebut wajib 
menjadi rujukan ketika akan 
dilakukan perubahan terhadap 
KUHAP. 
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hanya untuk membuktikan apakah tersangka 
atau terdakwa melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan 
meliputi juga pembuktian bahwa suatu 
perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar 
terjadi.  

 
Dalam konteks pembuktian apakah suatu 
perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi 
dan pembuktian apakah tersangka atau 
terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat 
perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran 
saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak 
mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, 
dan ia tidak mengalami sendiri adanya 
perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh 
tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan 
terletak pada apakah dia melihat, mendengar, 
atau mengalami sendiri suatu peristiwa 
pidana, melainkan pada relevansi 
kesaksiannya dengan perkara pidana yang 
sedang diproses. 
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1. 1
. 
Pasal 44 ayat (1)  
Penyidikan tindak 
pidana di bidang 
perpajakan hanya dapat 
dilakukan oleh Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
pajak yang diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik tindak 
pidana di bidang 
perpajakan. 
 

Disharmoni 
Pengaturan 

Kewenangan  Adanya 
pengaturan 
mengenai 
kewenangan 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 
peraturan 
yang berbeda 
hierarki, 
tetapi 
dilaksanakan 
oleh lembaga 
yang berbeda 

Pasal ini dengan tegas memberikan 
kewenangan eksklusif kepada Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan.  
 
Rumusan pasal yang memberikan 
kewenangan eksklusif ini berbeda dengan 
pengaturan pada UU sektoral lainnya. Pada 
UU sektoral lainnya, tidak digunakan frasa 
“hanya dapat dilakukan oleh…” yang berarti 
masih memberi ruang bagi Penyidik lain 
untuk melakukan penyidikan terhadap 
tindak pidana tertentu.  
 
Pada umumnya, UU sektoral lain 
menggunakan rumusan: “Selain Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan… diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik..." (Misalnya dalam UU di 
bidang Kekayaan Intelektual, UU OJK, UU 
Kehutanan), atau “Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan… diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik…” (Misalnya dalam UU 
Kepabeanan, UU Keimigrasian).  
 
Rumusan-rumusan di atas menunjukkan 
tidak ada frasa yang memberikan ekslusivitas 

Tetap.  
 
Dengan catatan analisis 
pada pasal ini menjadi 
masukan bagi pengaturan 
KUHAP ke depan terkait 
pengharmonisaian 
pemberian kewenangan 
PPNS dalam melakukan 
penyidikan.   
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pada PPNS untuk menyidik tindak pidana 
tertentu.  
 
Perlu dilakukan harmonisasi terhadap 
pengaturan pada UU sektoral mengenai 
pemberian kewenangan terhadap PPNS agar 
terdapat suatu pengaturan yang harmonis 
terkait dengan kewenangan penyidikan 
PPNS terhadap tindak pidana tertentu.   

2.  Pasal 44 ayat (2) 
Wewenang penyidik 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1): 
a. menerima, mencari, 
mengumpulkan, dan 
meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan agar 
keterangan atau 
laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap 
dan jelas; 
b. meneliti, mencari, 
dan mengumpulkan 
keterangan mengenai 
orang pribadi atau 
badan tentang 
kebenaran perbuatan 
yang dilakukan 
sehubungan dengan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex specialis dari KUHAP, pengaturan 
kewenangan penyidikan dalam UU 
Perpajakan harus bersifat khusus dan bukan 
hanya merupakan pengulangan dari 
kewenangan Penyidik yang sudah ada di 
dalam KUHAP.  
 
Pasal 44 ayat (2), dalam hal ini, telah 
mengatur kewenangan penyidik tindak 
pidana perpajakan dengan sangat baik yakni 
menunjukkan kekhususan baik dari segi 
objek yang disidik maupun kewenangan 
penyidikan yang diberikan.  Hanya saja, UU 
ini belum mengatur bagaimana cara 
menjalankan kewenangan yang khusus ini 
secara lengkap misalnya batasan-batasan 
dari pelaksanaan kewenangan tersebut.  
 
Sebagai pengaturan lex spesialis, sebaiknya 
Undang-Undang selain KUHAP yang 
mengatur mengenai kewenangan 
penyidikan betul-betul hanya mengatur 
kewenangan yang bersifat khusus/spesifik 

Ubah.  
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di 
bidang tersebut. 
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tindak pidana di bidang 
perpajakan; 
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
orang pribadi atau 
badan sehubungan 
dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan; 
d. memeriksa buku, 
catatan, dan dokumen 
lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan; 
e. melakukan 
penggeledahan untuk 
mendapatkan barang 
bukti berupa 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain, serta 
barang bukti lain yang 
diduga terkait dengan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan dan/atau 
melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti 
tersebut; 
f. meminta bantuan 
tenaga ahli dalam 
rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang 
perpajakan; 

tindak pidana UU tersebut sedangkan 
kewenangan yang pada umumnya dimiliki 
Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya cukup 
diatur di dalam KUHAP sebagai lex generalis 
nya.  
 
Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam 
rumusan ini adalah huruf (l) yang berbunyi: 
“melakukan tindakan lain yang perlu…”. 
Rumusan semacam ini sebaiknya dihindari 
mengingat kewenangan-kewenangan 
penyidik sedikit banyak akan bersinggungan 
dengan pembatasan hak asasi manusia 
sehingga harus diatur secara tegas dan jelas 
untuk mencegah 
penyalahgunaan/pelanggaran hak.  
 
Ketiga, perlu diidentifikasi kembali 
kewenangan apa yang diperlukan oleh PPNS 
di bidang Perpajakan yang dapat membuat 
proses penyidikan dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien. Beberapa penelitian 
misalnya menyoroti ketiadaan kewenangan 
penahanan, penangkapan, atau upaya paksa 
lainnya pada PPNS di bidang Perpajakan 
menyebabkan PPNS harus selalu meminta 
bantuan Kepolisian dan dengan demikian 
menambah panjang proses dan biaya 
penyidikan. Salah satu penelitian yang 
dilakukan di Kantor Wilayah DJP Sumatera 
Barat menyatakan bahwa di lapangan, 
Penyidik pajak memiliki ketergantungan 
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g. menyuruh berhenti 
dan/atau melarang 
seseorang 
meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang 
berlangsung dan 
memeriksa identitas 
orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang 
yang berkaitan dengan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan; 
i. memanggil orang 
untuk didengar 
keterangannya dan 
diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. melakukan 
pemblokiran harta 
kekayaan milik 
tersangka sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan dan atau 
penyitaan harta 
kekayaan milik 
tersangka sesuai 
dengan Undang-Undang 
yang mengatur 
mengenai hukum acara 
pidana, termasuk tetapi 

yang tinggi kepada instansi kepolisian 
sehingga kadang membuat proses 
penyidikan berlarut-larut. 
 
Jika kewenangan penahanan dan 
penangkapan sangat diperlukan dalam 
penegakan UU ini, maka dapat 
dipertimbangkan untuk menambahkan 
kewenangan tersebut kepada PPNS dengan 
catatan bahwa kemudian harus diatur secara 
lengkap dan detail batasan-batasan dalam 
menjalankan kewenangan tersebut.  
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tidak terbatas dengan 
adanya izin ketua 
pengadilan negeri 
setempat; 
k. menghentikan 
penyidikan; dan/atau 
I. melakukan tindakan 
lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan menurut 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
 

3.  Pasal 44 ayat (3)  
Penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan 
hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum 
melalui penyidik pejabat 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
sesuai dengan 
ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 
 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Koordinasi 
Antar 
Lembaga 

Efektivitas 
Koordinasi 
Antar Instansi 
Terkait 

Pasal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 
ayat (2) KUHAP,  merupakan ketentuan yang 
menunjukkan adanya pola koordinasi dan 
pengawasan antara PPNS dengan Penyidik 
Kepolisian.  
 
Namun pada praktiknya friksi di antara 
Penyidik Polri dan PPNS bidang Perpajakan 
terjadi. Misalnya pada tahun 2014, PPNS DJP 
di Kantor Pelayanan Pajak Sumbar-Jambi 
ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi. 
Kronologis kejadian tersebut terjadi saat 
PPNS DJP KPPS Sumbar-Jambi mengusut 
dugaan tindak pidana perpajakan suatu 
perusahaan. Perusahaan melaporkan ke 
Polisi dengan tuduhan bahwa PPNS DJP telah 
memalsukan surat, melakukan penggelapan, 
perbuatan tidak menyenangkan, dan 

Tetap.  
 
Tidak diperlukan 
perubahan ketentuan, tapi 
perlu dijajaki cara untuk 
dapat meningkatkan 
koordinasi yang harmonis. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |157 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

kejahatan kantor. Berdasarkan laporan 
tersebut, polisi memeriksa Kepala Kanwil 
dan PPNS DJP terkait. 

4.  Angka 13 
Pasal 43A Ayat (1) 
Undang-Undang No. 7 
Tahun 2021 
Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan.: 
Direktur Jenderal Pajak 
berdasarkan informasi, 
data, laporan, dan 
pengaduan berwenang 
melakukan pemeriksaan 
bukti permulaan 
sebelum dilakukan 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
perpajakan. 
 
Penjelasan Pasal 43 ayat 
(1): 
Informasi, data, 
laporan, dan pengaduan 
yang diterima oleh 
Direktorat Jenderal 
Pajak akan 
dikembangkan dan 
dianalisis melalui 
kegiatan intelijen 
dan/atau kegiatan 

Disharmoni 
Pengaturan  

Kewenangan  Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 
peraturan 
setingkat, 
tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang 
berbeda;  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  

Pasal 1 ayat (4) KUHAP memberikan 
kewenangan penyelidikan hanya kepada 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
Selaras dengan ketentuan ini sebetulnya 
mayoritas UU Sektoral yang memiliki tindak 
pidana khusus, tidak mengatur mengenai 
penyelidik atau penyelidikan dan hanya 
mengatur mengenai Penyidik dan 
Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.  
 
Meski demikian, UU Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan mengatur berbeda. Meski dalam 
batang tubuh tidak terdapat kata 
“penyelidikan”, namun Penjelasan Pasal 43 
ayat (1) mempersamakan “pemeriksaan 
bukti permulaan” dengan “penyelidikan 
sebagaimana diatur dalam KUHAP’ di mana 
hal ini dilakukan oleh PPNS.  
 
Ketentuan ini dengan demikian 
bertentangan KUHAP yang hanya mengatur 
bahwa Penyelidikan hanya dapat dilakukan 
oleh Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia. Selain itu, jika hendak 
mempersamakan tahap pemeriksaan bukti 
permulaan dengan penyelidikan di KUHAP, 
maka diperlukan penyelarasan terlebih 
dahulu baik pada tataran konsep maupun 
pengaturan antara UU ini dengan KUHAP.  

Ubah.  
 
Perlu penyelarasan 
konsep dan pengaturan 
mengenai Penyelidikan 
antara UU ini dengan 
KUHAP karena untuk saat 
ini, KUHAP hanya 
memberikan kewenangan 
penyelidikan kepada 
Pejabat Kepolisian RI.  
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lain yang hasilnya dapat 
ditindaklanjuti dengan 
Pemeriksaan, 
Pemeriksaan Bukti 
Permulaan, atau tidak 
ditindaklanjuti. 
Pemeriksaan Bukti 
Permulaan memiliki 
tujuan dan kedudukan 
yang sama dengan 
penyelidikan 
sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang 
yang mengatur 
mengenai hukum acara 
pidana. 

 

5. - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Sumber 
Daya 
Manusia  

Tercukupinya 
kuantitas, 
kapasitas, 
integritas, 
dan kualitas 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
aturan  

Jumlah personil dan kompetensi PPNS, 
utamanya di daerah, masih banyak yang 
belum memadai. Padahal hal ini sangat 
berpengaruh pada kecepatan dan kualitas 
penyidikan. Pemerataan persebaran PPNS 
dan peningkatan kompetensi perlu terus 
diupayakan untuk meningkatkan efektivitas 
keberadaan PPNS dalam penegakan hukum 
perpajakan di Indonesia.  
 

Tidak memerlukan 
perubahan pengaturan 
namun perlu perubahan 
pada perencanaan dan 
pengembangan PPNS  

  



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |159 

3. UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 
TAHUN 2006 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 112 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud ayat (1) karena 
kewajibannya 
berwenang : 
a. menerima laporan atau 
keterangan dari 
seseorang tentang 
adanya tindak pidana di 
bidang Kepabeanan; 
b. memanggil orang untuk 
didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau 
saksi; 
c. meneliti, mencari, dan 
mengumpulkan 
keterangan dengan tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
d. melakukan 
penangkapan dan 
penahanan terhadap 
orang yang disangka 
melakukan tindak pidana 
di bidang Kepabeanan; 
e. meminta keterangan 
dan bukti dari orang yang 
disangka melakukan 
tindak pidana di bidang 
Kepabeanan; 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan 
dalam UU Kepabeanan harus bersifat 
khusus dan bukan hanya merupakan 
pengulangan dari kewenangan Penyidik 
yang sudah ada di dalam KUHAP.  
 
Pasal 112 ayat (2), dalam hal ini, telah 
mengatur kewenangan penyidik tindak 
pidana di bidang Kepabeanan dengan 
sangat baik yakni menunjukkan 
kekhususan baik dari segi objek yang 
disidik maupun kewenangan penyidikan 
yang diberikan.  Hanya saja, UU ini belum 
mengatur bagaimana cara menjalankan 
kewenangan yang khusus ini secara 
lengkap misalnya batasan-batasan dari 
pelaksanaan kewenangan tersebut.  
 
Sebagai pengaturan lex spesialis, 
sebaiknya Undang-Undang selain KUHAP 
yang mengatur mengenai kewenangan 
penyidikan betul-betul hanya mengatur 
kewenangan yang bersifat khusus/spesifik 
tindak pidana UU tersebut sedangkan 
kewenangan yang pada umumnya dimiliki 
Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya 
cukup diatur di dalam KUHAP sebagai lex 
generalis nya.  

Ubah 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di 
bidang tersebut secara 
lengkap. 
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f. memotret dan/atau 
merekam melalui media 
audiovisual terhadap 
orang, barang, sarana 
pengangkut, atau apa saja 
yang dapat dijadikan 
bukti adanya tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
g. memeriksa catatan dan 
pembukuan yang 
diwajibkan menurut 
Undang-undang ini dan 
pembukuan lainnya yang 
terkait; 
h. mengambil sidik jari 
orang; 
i. menggeledah rumah 
tinggal, pakaian, atau 
badan; 
j. menggeledah tempat 
atau sarana pengangkut 
dan memeriksa barang 
yang terdapat di 
dalamnya apabila 
dicurigai adanya tindak 
pidana di bidang 
Kepabeanan; 
k. menyita benda-benda 
yang diduga keras 
merupakan barang yang 
dapat dijadikan sebagai 
bukti sehubungan dengan 

 
Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam 
rumusan ini adalah huruf (p) yang 
berbunyi: “melakukan tindakan lain yang 
perlu…”. Rumusan semacam ini sebaiknya 
dihindari mengingat kewenangan-
kewenangan penyidik sedikit banyak akan 
bersinggungan dengan pembatasan hak 
asasi manusia sehingga harus diatur 
secara tegas dan jelas untuk mencegah 
penyalahgunaan/pelanggaran hak.  
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tindak pidana di bidang 
Kepabeanan; 
l. memberikan tanda 
pengaman dan 
mengamankan apa saja 
yang dapat dijadikan 
sebagai bukti sehubungan 
dengan tindak pidana di 
bidang Kepabeanan; 
m.mendatangkan tenaga 
ahli yang diperlukan 
dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan 
perkara tindak pidana di 
bidang Kepabeanan; 
n. menyuruh berhenti 
orang yang disangka 
melakukan tindak pidana 
di bidang Kepabeanan 
serta memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
o. menghentikan 
penyidikan; 
p. melakukan tindakan 
lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang 
Kepabeanan menurut 
hukum yang bertanggung 
jawab. 
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 - Efektivitas 
Pelaksanaan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 
 
 
Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Efektivitas 
Koordinasi 
Antarinstansi 
Terkait 
 
Tercukupinya 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan  
 
Terpenuhinya 
kapasitas, 
integritas, dan 
kualitas SDM 
yang dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 

Pada Direktorat Penyidikan dan 
Penindakan DJBC, dari jumlah 242 SPDP 
pada tahun 2021, jumlah SPDP yang 
berstatus P-21 sebanyak 209, SPDP yang 
dikembalikan sebanyak 27 dan SPDP yang 
dihentikan penyidikannya (SP3) sebanyak 
2 SPDP. Sehingga total SPDP yang 
diperhitungkan sebanyak 213 SPDP 
dengan status P-21 sebanyak 209 SPDP. 
Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas 
pelaksanaan tugas PPNS yang cukup tinggi.  
 
Hal ini dapat tercapai karena beberapa 
kegiatan peningkatan profesionalisme 
para PPNS DJBC di seluruh Indonesia 
mellaui:  

1. sharing penangangan perkara dan 
gugatan praperadilan dengan 
satker;  

2. meningkatkan koordinasi dengan 
Kejaksaan dan instansi lainnya utk 
mempercepat proses penyelesaian 
penyidikan; 

3. asistensi dari Kantor Pusat DJBC 
untuk satker terkait; 

4. Pembekalan bagi PPNS DJBC 
dengan pelatihan penyidikan TPPU 
dengan narasumber dari berbagai 
instansi seperti PPATK, BNN, KPK, 
dan Kejaksaan Agung;  

5. Evaluasi terhadap satker yang 
belum melaksanakan kegiatan 
penyidikan secara maksimal. 

Masih perlu penguatan 
aspek-aspek SDM dan 
koordinasi untuk 
menguatkan 
implementasi UU.  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

 
Meski telah mencapai target-target yang 
diharapkan, tetap terdapat beberapa 
catatan pada laporan tahun 2021 DJBC 
terkait dengan kendala dan hal-hal yang 
perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas PPNS DJBC ke depan, di 
antaranya: 

1. Koordinasi dengan pihak APH 
(POLRI, Jaksa dan/atau TNI); 

2. Sosialisasi, Sinergi dan Koordinasi 
dengan Pemda, tokoh 
masyarakat/adat/agama dan 
berbagai instansi terkait dalam 
rangka 

3. Menambah Jumlah Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 

4. Melakukan koordinasi dengan 
Kejaksaan Agung dan POLRI terkait 
rekomendasi pengangkatan PPNS 
serta koordinasi dengan Ditjen 
AHU Kemenkumham terkait 
pelantikan/pengangkatan PPNS; 

5. Melakukan kegiatan peningkatan 
kapasitas penyidik DJBC dengan 
cara pengusulan mengikuti 
pelatihan terkait penyidikan dan 
workshop/loka karya; 

6. Melaksanakan Operasi Terpadu 
Pengawasan Peredaran BKC di 
seluruh Indonesia (Operasi 
Gempur); 

7. Melaksanakan operasi daring 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |164 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

(Cyber Patrol) secara mandiri 
maupun bersama dengan Satker 
DJBC, Ditjen Aplikasi Informatika 
(Aptika) Kominfo, dan/atau APH 
lain. 

8. Menyempurnakan tools untuk 
memperkaya dan mempertajam 
analisis dalam audit; 

 
Rencana aksi perbaikan di ats  ini 
menunjukkan pada tataran normatif tidak 
dijumpai persoalan yang krusial untuk 
diperbaiki. Untuk meningkatkan 
efektivitas, faktor-faktor penerapan UU 
lah yang harus dikuatkan seperti: 
koordinasi, penambahan jumlah SDM, 
dsb.  
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4. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Pasal 59 ayat (2) 
Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:  
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan dan 
keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di 
bidang perlindungan 
konsumen;  
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
orang atau badan hukum 
yang diduga melakukan 
tindak pidana di bidang 
perlindungan 
konsumen;  
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
orang atau badan hukum 
sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana 
di bidang perlindungan 
konsumen;  
d. melakukan 
pemeriksaan atas 
pembukuan, catatan, 
dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex specialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan dalam 
UU Perlindungan Konsumen harus bersifat 
khusus dan bukan hanya merupakan 
pengulangan dari kewenangan Penyidik 
yang sudah ada di dalam KUHAP. 
  
Pasal 59 ayat (2), dalam hal ini, telah 
mengatur kewenangan penyidik tindak 
pidana di bidang Perlindungan Konsumen 
dengan sangat baik yakni menunjukkan 
kekhususan baik dari segi objek yang 
disidik maupun kewenangan penyidikan 
yang diberikan.  Hanya saja, UU ini belum 
mengatur bagaimana cara menjalankan 
kewenangan yang khusus ini secara 
lengkap misalnya batasan-batasan dari 
pelaksanaan kewenangan tersebut. 
  
Sebagai pengaturan lex specialis, sebaiknya 
Undang-Undang selain KUHAP yang 
mengatur mengenai kewenangan 
penyidikan betul-betul hanya mengatur 
kewenangan yang bersifat khusus/spesifik 
tindak pidana UU tersebut sedangkan 
kewenangan yang pada umumnya dimiliki 
Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya 
cukup diatur di dalam KUHAP sebagai lex 
generalis nya. 

 

Ubah 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap. 
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pidana di bidang 
perlindungan 
konsumen;  
e. melakukan 
pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti 
serta melakukan 
penyitaan terhadap 
barang hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara 
tindak pidana di bidang 
perlindungan 
konsumen;  
f. meminta bantuan ahli 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
perlindungan 
konsumen.  
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5. UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Pasal 44 ayat (2)  
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang :  
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana 
bidang telekomunikasi;  
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
orang dan atau badan 
hukum yang diduga 
melakukan tindak pidana 
di bidang 
telekomunikasi;  
c. menghentikan 
penggunaan alat dan 
atau perangkat 
telekomunikasi yang 
menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku;  
d. memanggil orang 
untuk didengar dan 
diperiksa sebagai saksi 
atau tersangka;  
e. melakukan 
pemeriksaan alat dan 
atau perangkat 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex specialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan dalam 
UU Telekomunikasi harus bersifat khusus 
dan bukan hanya merupakan pengulangan 
dari kewenangan Penyidik yang sudah ada 
di dalam KUHAP. 
  
Pasal 44 ayat (2), dalam hal ini, telah 
mengatur kewenangan penyidik tindak 
pidana di bidang Telekomunikasi dengan 
sangat baik yakni menunjukkan 
kekhususan baik dari segi objek yang 
disidik maupun kewenangan penyidikan 
yang diberikan.  Hanya saja, UU ini belum 
mengatur bagaimana cara menjalankan 
kewenangan yang khusus ini secara 
lengkap misalnya batasan-batasan dari 
pelaksanaan kewenangan tersebut. 
  
Sebagai pengaturan lex specialis, sebaiknya 
Undang-Undang selain KUHAP yang 
mengatur mengenai kewenangan 
penyidikan betul-betul hanya mengatur 
kewenangan yang bersifat khusus/spesifik 
tindak pidana UU tersebut sedangkan 
kewenangan yang pada umumnya dimiliki 
Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya 
cukup diatur di dalam KUHAP sebagai lex 
generalis nya. 

 

Ubah 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap. 
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telekomunikasi yang 
diduga digunakan atau 
diduga berkaitan dengan 
tindak pidana di bidang 
telekomunikasi.  
f. menggeledah tempat 
yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana 
di bidang 
telekomunikasi;  
g. menyegel dan atau 
menyita alat dan atau 
perangkat yang 
digunakan atau diduga 
berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang 
telekomunikasi;  
h. meminta bantuan ahli 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana 
di bidang telekomunikasi 
dan;  
i. mengadakan 
penghentian 
penyidikan. 
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6. UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Pasal 77 ayat (1)  
(1) Selain Pejabat 
Penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang lingkup 
tugas dari tanggung 
jawabnya meliputi 
pengurusan hutan, 
diberi wewenang 
khusus sebagai 
penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab 
Undang-undang 
Hukum Acara Pidana. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan/ 
Tata Organisasi 

Efektivitas 
Koordinasi 
Antar Instansi 
Terkait 
 
Pembagian 
Kewenangan 
dan Tugas dan 
Jelas 

Salah satu tindak pidana yang menyangkut 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan 
adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan 
yang mengakibatkan pencemaran 
lingkungan juga merupakan domain 
kewenangan PPNS Lingkungan Hidup. 
Dengan demikian, dalam hal terjadinya 
peristiwa kebakaran hutan, terdapat potensi 
terdapatnya dua PPNS yang berasal dari 
lingkungan kewenangan yang berbeda.  
 
Perlu adanya koordinasi yang jelas 
antarinstansi terkait, termasuk Penyidik 
Kepolisian agar dalam terjadinya kebakaran 
hutan, proses penyidikan dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien.   

Tetap 
 
Tidak diperlukan perubahan 
norma, namun perlu disusun 
pola koordinasi antarinstansi 
terkait agar penyidikan dapat 
berjalan dengan lebih efektif 
dan efisien apalagi mengingat 
saat ini Kementerian 
Kehutanan dan Kementerian 
Lingkungan HIdup sudah 
menjadi satu kementerian.   

2. Pasal 77 ayat (2) 
Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1), berwenang 
untuk: 
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan 
atau keterangan yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana yang 
menyangkut hutan, 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan dalam 
UU Pemberantasan dan Perusakan Hutan 
harus bersifat khusus dan bukan hanya 
merupakan pengulangan dari kewenangan 
Penyidik yang sudah ada di dalam KUHAP.  
 
Pasal 77 ayat (2) dalam hal ini secara 
esensial masih mengatur kewenangan 
yang tidak berbeda dengan kewenangan 
Penyidik Kepolisian. UU ini juga belum 
mengatur bagaimana cara menjalankan 
kewenangan yang khusus ini secara 
lengkap misalnya batasan-batasan dari 

Ubah 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap. 
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kawasan hutan, dan 
hasil hutan; 
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
orang yang diduga 
melakukan tindak 
pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan 
hasil hutan; 
c. memeriksa tanda 
pengenal seseorang 
yang berada dalam 
kawasan hutan atau 
wilayah hukumnya;  
d. melakukan 
penggeledahan dan 
penyitaan barang bukti 
tindak pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan, dan 
hasil hutan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan yang 
berlaku; 
e. meminta 
keterangan dan barang 
bukti dari orang atau 
badan hukum 
sehubungan dengan 
tindak pidana yang 
menyangkut hutan, 

pelaksanaan kewenangan tersebut, 
khususnya yang berkaitan dengan upaya 
paksa seperti penangkapan dan 
penahanan. 
 
Sebagai pengaturan lex spesialis, sebaiknya 
Undang-Undang selain KUHAP yang 
mengatur mengenai kewenangan 
penyidikan betul-betul hanya mengatur 
kewenangan yang bersifat khusus/spesifik 
tindak pidana UU tersebut sedangkan 
kewenangan yang pada umumnya dimiliki 
Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya 
cukup diatur di dalam KUHAP sebagai lex 
generalis nya.  
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kawasan hutan dan 
hasil hutan; 
f. menangkap dan 
menahan dalam 
koordinasi dan 
pengawasan penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
sesuai Kitab Undang-
undang Hukum Acara 
Pidana; 
g. membuat dan 
menandatangani 
berita acara; 
h. menghentikan 
penyidikan apabila 
tidak terdapat cukup 
bukti tentang adanya 
tindak pidana yang 
menyangkut hutan, 
kawasan hutan dan 
hasil hutan.  
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7. UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 16 ayat (1) 
Selain Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik 
Indonesia, Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan 
departemen yang 
lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya 
meliputi Hak Kekayaan 
Intelektual diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-uundang 
Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara 
Pidana untuk 
melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa, istilah, 
kata 

Konsistensi 
antar 
ketentuan 

Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 
58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, istilah 
yang digunakan adalah “Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI” dan “Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.   
 

Ubah  
rumusan pasal menjadi: 
“Selain Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI, Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan …” 
 

2.  Pasal 16 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
berwenang : 
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran pengaduan 
atau keterangan 
berkenaan dengan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan 
dalam UU Rahasia Dagang harus bersifat 
khusus dan bukan hanya merupakan 
pengulangan dari kewenangan Penyidik 
yang sudah ada di dalam KUHAP.  
 
Mayoritas kewenangan yang diatur dalam 
Pasal 16 ayat (2) pada dasarnya tidak 
berbeda dengan KUHAP. Yang perlu 

Ubah  
 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap.  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang; 
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
pihak yang melakukan 
tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang; 
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
para pihak sehubungan 
dengan peristiwa tindak 
pidana di bidang 
Rahasia Dagang; 
d. melakukan 
pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang; 
e. melakukan 
pemeriksaan ditempat 
tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti 
pembukuan, 
pencatatan dan 
dokumen lain; 
f. melakukan penyitaan 
terhadap bahan 
dan/atau barang hasil 
pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam 

menjadi perhatian adalah beberapa 
rumusan kewenangan yang secara esensi 
sama dengan yang ada pada KUHAP 
dibuat dengan redaksi yang berbeda 
(bukan hanya objeknya yang berbeda). 
Perlu diperjelas apakah memang ini 
adalah kewenangan yang sama atau 
berbeda.  
 
Di sisi lain, terdapat juga beberapa 
kewenangan yang menunjukkan 
kekhususan dari UU Rahasis Dagang  
seperti:  pemeriksaan atas pembukuan, 
pencatataan dan dokumen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Rahasia Dagang (Pasal 16 ayat (2) huruf d); 
penyitaan terhadap bahan dan barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di 
bidang Rahasia Dagang (Pasal 16 ayat (2) 
huruf f). Berbeda dengan UU Hak Cipta, 
UU Merek, dan UU Paten, UU ini belum 
mengatur kewenangan mengenai 
penghentian penyidikan dan permintaan 
bantuan kepada instansi terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, 
penetapan daftar pencarian orang, dan 
pencegahan terhadap pelaku tindak 
pidana. 
 
Ke depannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang 
selain KUHAP yang mengatur mengenai 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

perkara tindak pidana di 
bidang Rahasia Dagang; 
dan/atau 
g. meminta bantuan ahli 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang 
Rahasia Dagang. 

kewenangan penyidikan betul-betul 
hanya mengatur kewenangan yang 
bersifat khusus/spesifik tindak pidana UU 
tersebut. Selain itu kemudian perlu diatur 
bagaimana melaksanakan kewenangan-
kewenangan yang khusus itu misalnya 
mengenai batasan-batasan 
pelaksanaannya. Kewenangan yang pada 
umumnya dimiliki Penyidik  seperti 
menerima laporan, meminta keterangan, 
dsb. sebaiknya cukup diatur di dalam 
KUHAP sebagai lex generalis nya.  
 
Karena itu dalam menentukan 
kewenangan penyidik tindak pidana 
tertentu, perlu betul-betul diidentifikasi 
kewenangan yang khusus/khas 
dibutuhkan pada tindak pidana tertentu 
tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat 
maksimal menunjang tugas PPNS dan 
efektif dalam pelaksanaan. Karena itu 
dalam menentukan kewenangan penyidik 
tindak pidana tertentu, perlu betul-betul 
diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak 
pidana tertentu tersebut sehingga 
pemberian kewenangan kepada PPNS 
dapat maksimal menunjang tugas PPNS 
dan efektif dalam pelaksanaan.  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

3.  Pasal 16 ayat (3) 
Penyidik Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya 
memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
dan melaporkan hasil 
penyidikannya kepada 
Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik 
Indonesia. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugas 
yang jelas 

Pada praktiknya, banyak laporan 
mengenai tindak pidana kekayaan 
intelektual dialamatkan kepada Kepolisian 
sehingga akhirnya penyidikan dilakukan 
oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik 
bidang kekayaan intelektual menjadi ahli 
yang membantu dalam proses penyidikan.  
 
 

 Tetap  
 

Tidak diperlukan perubahan 
norma, tetapi perlu Langkah-
langkah untuk memperkuat 
peran penyidik kekayaan 
intelektual misalnya melalui 
sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai prosedur 
melaporkan dugaan 
terjadinya tindak pidana 
kekayaan intelektual kepada 
DJKI atau Menyusun SOP 
dengan pihak kepolisian agar 
penyidikan terhadap tindak 
pidana kekayaan intelektual 
dapat diserahkan kepada 
PPNS bidang kekayaan 
intelektual untuk hasil yang 
lebih optimal.  

4.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Tercukupinya 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Jumlah PPNS Kekayaan Intelektual masih 
belum mencukupi kebutuhan di lapangan. 
Pada praktiknya, ada banyak PPNS bidang 
Kekayaan Intelektual di daerah yang 
merangkap jabatan sehingga tidak dapat 
fokus pada tugas-tugas penyidikan. Tugas 
penyidikan menjadi sekadar tugas 
tambahan.   

Ubah 
a. Perlu penguatan dan 

konsistensi penempatan 
PPNS di bidang kekayaan 
intelektual pada 
unit/bagian yang sesuai 
dengan tugas dan 
fungsinya agar 
kehadirannya dapat 
membawa manfaat yang 
maksimal.  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

b. Perlu penghitungan 
mengenai kebutuhan 
faktual PPNS KI sehingga 
dapat disediakan SDM 
yang memadai. 
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8. UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 53 ayat (1) 
Selain Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik 
Indonesia, Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan 
departemen yang 
lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya 
meliputi Hak 
Kekayaan Intelektual 
diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara 
Pidana untuk 
melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
Desain Industri. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa, istilah, 
kata 

Konsistensi 
antar 
ketentuan 

Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 
58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, istilah 
yang digunakan adalah “Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI” dan “Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.   
 

Ubah  
rumusan pasal menjadi: 
“Selain Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI, Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan …” 
 

2.  Pasal 53 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) berwenang: 
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran pengaduan 
atau keterangan 
berkenaan dengan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan 
dalam UU Desain Industri harus bersifat 
khusus dan bukan hanya merupakan 
pengulangan dari kewenangan Penyidik 
Kepolisian yang sudah ada di dalam 
KUHAP.  
Mayoritas kewenangan yang diatur dalam 
Pasal 53 ayat (2) pada dasarnya tidak 
berbeda dengan KUHAP. Yang perlu 

Ubah  
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap.  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

tindak pidana di bidang 
Desain Industri; 
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
pihak yang diduga telah 
melakukan tindak 
pidana di bidang Desain 
Industri; 
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
para sehubungan 
dengan peristiwa tindak 
pidana di bidang Desain 
Industri; 
d. melakukan 
pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Desain Industri; 
e. melakukan 
pemeriksaan ditempat 
tertentu yang diduga 
terdapat barang bukti 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain; 
f. melakukan penyitaan 
terhadap bahan 
dan/atau barang hasil 
pelanggaran yang dapat 

menjadi perhatian adalah beberapa 
rumusan kewenangan yang secara esensi 
sama dengan yang ada pada KUHAP dibuat 
dengan redaksi yang berbeda (bukan 
hanya objeknya yang berbeda). Perlu 
diperjelas apakah memang ini adalah 
kewenangan yang sama atau berbeda.  
 
Di sisi lain, terdapat juga beberapa 
kewenangan yang menunjukkan 
kekhususan dari UU Desain Industri  
seperti:  pemeriksaan atas pembukuan, 
pencatataan dan dokumen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Desain Industri (Pasal 53 ayat (2) huruf d); 
penyitaan terhadap bahan dan barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di 
bidang Desain Industri (Pasal 53 ayat (2) 
huruf f). Berbeda dengan UU Hak Cipta, UU 
Merek, dan UU Paten, UU ini belum 
mengatur kewenangan mengenai 
penghentian penyidikan dan permintaan 
bantuan kepada instansi terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, 
penetapan daftar pencarian orang, dan 
pencegahan terhadap pelaku tindak 
pidana. 
 
Ke depannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang selain 
KUHAP yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan betul-betul hanya 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana 
di bidang Desain 
Industri; dan/atau 
g. meminta bantuan 
ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang Desain 
Industri.  

mengatur kewenangan yang bersifat 
khusus/spesifik tindak pidana UU tersebut. 
Selain itu kemudian perlu diatur 
bagaimana melaksanakan kewenangan-
kewenangan yang khusus itu misalnya 
mengenai batasan-batasan 
pelaksanaannya.Kewenangan yang pada 
umumnya dimiliki Penyidik  seperti 
menerima laporan, meminta keterangan, 
dsb. sebaiknya cukup diatur di dalam 
KUHAP sebagai lex generalis nya.  
 
Karena itu dalam menentukan 
kewenangan penyidik tindak pidana 
tertentu, perlu betul-betul diidentifikasi 
kewenangan yang khusus/khas 
dibutuhkan pada tindak pidana tertentu 
tersebut sehingga pemberian kewenangan 
kepada PPNS dapat maksimal menunjang 
tugas PPNS dan efektif dalam pelaksanaan. 
Karena itu dalam menentukan 
kewenangan penyidik tindak pidana 
tertentu, perlu betul-betul diidentifikasi 
kewenangan yang khusus/khas 
dibutuhkan pada tindak pidana tertentu 
tersebut sehingga pemberian kewenangan 
kepada PPNS dapat maksimal menunjang 
tugas PPNS dan efektif dalam pelaksanaan.  

3.  Pasal 99 ayat (4) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 

Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugas yang 
jelas 

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, pada 
praktiknya, banyak laporan mengenai 
tindak pidana kekayaan intelektual 
dialamatkan kepada Kepolisian sehingga 

 Tetap  
 

Tidak diperlukan perubahan 
norma, tetapi perlu Langkah-
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

dimulainya penyidikan 
kepada penuntut 
umum dengan 
tembusan kepada 
pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

perundang-
undangan 

akhirnya penyidikan dilakukan oleh 
Penyidik Kepolisian dan Penyidik bidang 
kekayaan intelektual menjadi ahli yang 
membantu dalam proses penyidikan.  
 
 

langkah untuk memperkuat 
peran penyidik kekayaan 
intelektual misalnya melalui 
sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai prosedur 
melaporkan dugaan 
terjadinya tindak pidana 
kekayaan intelektual kepada 
DJKI atau Menyusun SOP 
dengan pihak kepolisian agar 
penyidikan terhadap tindak 
pidana kekayaan intelektual 
dapat diserahkan kepada 
PPNS bidang kekayaan 
intelektual untuk hasil yang 
lebih optimal.  

4.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Tercukupinya 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Jumlah PPNS Kekayaan Intelektual masih 
belum mencukupi kebutuhan di lapangan. 
Pada praktiknya, ada banyak PPNS bidang 
Kekayaan Intelektual di daerah yang 
merangkap jabatan sehingga tidak dapat 
fokus pada tugas-tugas penyidikan. Tugas 
penyidikan menjadi sekadar tugas 
tambahan.   

Ubah 
a. Perlu penguatan dan 

konsistensi penempatan 
PPNS di bidang kekayaan 
intelektual pada 
unit/bagian yang sesuai 
dengan tugas dan 
fungsinya agar 
kehadirannya dapat 
membawa manfaat yang 
maksimal.  

b. Perlu penghitungan 
mengenai kebutuhan 
factual PPNS KI sehingga 
dapat disediakan SDM 
yang memadai. 
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9. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2000 TENTANG DATA TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 41 ayat (1) 
Selain Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik 
Indonesia, Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan 
departemen yang 
lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya 
meliputi Hak Kekayaan 
Intelektual diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara 
Pidana untuk 
melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu.  

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa, istilah, 
kata 

Konsistensi 
antarketentu
an 

Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, istilah yang 
digunakan adalah “Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI” dan “Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil”.   
 

Ubah  
rumusan pasal menjadi: 
“Selain Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI, Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan …” 
 

2.  Pasal 41 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang melakukan: 
a. Penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) 
berwenang: 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, pengaturan 
kewenangan penyidikan dalam UU Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu harus bersifat 
khusus dan bukan hanya merupakan 
pengulangan dari kewenangan Penyidik yang 
sudah ada di dalam KUHAP.  
 
Mayoritas kewenangan yang diatur dalam 
Pasal 41 ayat (2) pada dasarnya tidak berbeda 

Ubah  
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap.  
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a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran pengaduan 
atau keterangan 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu; 
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
pihak yang melakukan 
tindak pidana di bidang 
Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu; 
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
para pihak sehubungan 
dengan peristiwa tindak 
pidana di bidang Desain 
Tata Letak Sirkuit 
Terpadu;  
d. melakukan 
pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatataan dan 
dokumen lain yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu; 
e. melakukan 
pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga 

dengan KUHAP.Yang perlu menjadi perhatian 
adalah beberapa rumusan kewenangan yang 
secara esensi sama dengan yang ada pada 
KUHAP dibuat dengan redaksi yang berbeda 
(bukan hanya objeknya yang berbeda). Perlu 
diperjelas apakah memang ini adalah 
kewenangan yang sama atau berbeda.  
 
Terdapat beberapa kewenangan yang 
menunjukkan kekhususan dari UU Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu  seperti:  
pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan 
dan dokumen lain yang berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu (Pasal 41 ayat (2) huruf d); 
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang Tata Letak 
Sirkuit Terpadu (Pasal 41 ayat (2) huruf f). 
Berbeda dengan UU Hak Cipta, UU Merek, 
dan UU Paten, UU ini belum mengatur 
kewenangan mengenai penghentian 
penyidikan dan permintaan bantuan kepada 
instansi terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penetapan daftar 
pencarian orang, dan pencegahan terhadap 
pelaku tindak pidana. 
 
Ke depannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang selain 
KUHAP yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan betul-betul hanya 
mengatur kewenangan yang bersifat 
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terdapat barang bukti 
pembukuan, 
pencatatan dan 
dokumen lain; 
f. melakukan penyitaan 
terhadap bahan 
dan/atau barang hasil 
pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di 
bidang Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu; 
dan/atau 
g. meminta bantuan ahli 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang Desain 
Tata Letak Sirkuit 
Terpadu.  

khusus/spesifik tindak pidana UU tersebut. 
Selain itu kemudian perlu diatur bagaimana 
melaksanakan kewenangan-kewenangan 
yang khusus itu misalnya mengenai batasan-
batasan pelaksanaannya. Kewenangan yang 
pada umumnya dimiliki Penyidik  seperti 
menerima laporan, meminta keterangan, dsb. 
sebaiknya cukup diatur di dalam KUHAP 
sebagai lex generalis nya.  
 
Karena itu dalam menentukan kewenangan 
penyidik tindak pidana tertentu, perlu betul-
betul diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak pidana 
tertentu tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat maksimal 
menunjang tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan. Karena itu dalam menentukan 
kewenangan penyidik tindak pidana tertentu, 
perlu betul-betul diidentifikasi kewenangan 
yang khusus/khas dibutuhkan pada tindak 
pidana tertentu tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat maksimal 
menunjang tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan.  

3.  Pasal 41 ayat (3) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum 
dengan tembusan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugas 
yang jelas 

Ketentuan pasal ini memiliki potensi 
disharmoni dengan Pasal 7 huruf (b) KUHAP 
yang mengatur bahwa PPNS dalam 
pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik 
Kepolisian RI. Semestinya pemberitahuan 
dimulainya penyidikan disampaikan kepada 

 Tetap  
 

Tidak diperlukan perubahan 
norma, tetapi perlu Langkah-
langkah untuk memperkuat 
peran penyidik kekayaan 
intelektual misalnya melalui 
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kepada pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Pejabat Penyidik Kepolisian RI, bukan kepada 
penuntut umum. 
 
Pada praktiknya, banyak laporan mengenai 
tindak pidana kekayaan intelektual 
dialamatkan kepada Kepolisian sehingga 
akhirnya penyidikan dilakukan oleh Penyidik 
Kepolisian dan Penyidik bidang kekayaan 
intelektual menjadi ahli yang membantu 
dalam proses penyidikan.  
 
 

sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai prosedur 
melaporkan dugaan 
terjadinya tindak pidana 
kekayaan intelektual kepada 
DJKI atau Menyusun SOP 
dengan pihak kepolisian agar 
penyidikan terhadap tindak 
pidana kekayaan intelektual 
dapat diserahkan kepada 
PPNS bidang kekayaan 
intelektual untuk hasil yang 
lebih optimal.  

4.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Tercukupinya 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Jumlah PPNS Kekayaan Intelektual masih 
belum mencukupi kebutuhan di lapangan. 
Pada praktiknya, ada banyak PPNS bidang 
Kekayaan Intelektual di daerah yang 
merangkap jabatan sehingga tidak dapat 
fokus pada tugas-tugas penyidikan. Tugas 
penyidikan menjadi sekadar tugas tambahan.   

Ubah 
a. Perlu penguatan dan 

konsistensi penempatan 
PPNS di bidang kekayaan 
intelektual pada 
unit/bagian yang sesuai 
dengan tugas dan 
fungsinya agar 
kehadirannya dapat 
membawa manfaat yang 
maksimal.  

b. Perlu penghitungan 
mengenai kebutuhan 
factual PPNS KI sehingga 
dapat disediakan SDM 
yang memadai. 
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1.  Pasal 1 angka 10 
Penyidik adalah 
pejabat Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia yang diberi 
wewenang oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 

Disharmoni  Definisi 
atau 
Konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi 
ataupun 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang- 
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Definisi penyidik yang diatur pada Pasal 1 
angka 10 Undang-Undang Polri ini tidak 
selaras dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP. Pasal 
1 angka 1 KUHAP mengatur bahwa Penyidik 
adalah pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
Artinya kata Penyidik tidak dapat hanya 
diasosiasikan kepada pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia saja, melainkan 
harus diasosiasikan pula terhadap pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. Apabila ketentuan ini 
dimaksudkan untuk mendefinisikan penyidik 
yang berasal dari Polri saja, maka 
nomenklatur yang sebaiknya dipergunakan 
adalah Penyidik Polri, bukan Penyidik. 

Ubah 
Pasal 1 angka 10 
Definisi penyidik diselaraskan 
dengan Pasal 1 angka 1 
KUHAP. 

2.  Pasal 3 ayat (1) 
Pengemban fungsi 
kepolisian adalah 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
yang dibantu oleh : 
a. kepolisian khusus; 
b. penyidik pegawai 

negeri sipil; 
dan/atau 

Disharmoni 
 

Kewenangan Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 
peraturan 
setingkat, 
tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang berbeda 

Pasal ini mengatur bahwa Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam melakukan fungsi 
kepolisian (penyidikan) “dibantu” oleh salah 
satunya adalah PPNS. Pasal ini menunjukkan 
pola hubungan hirarkis antara penyidik yang 
berasal dari kepolisian dengan para penyidik 
diluar kepolisian. Ketentuan pasal tersebut 
tidak sejalan dengan ketentuan dari Pasal 1 
angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang 
mengatur bahwa Penyidik “adalah pejabat 
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

Ubah  
Pasal 3 ayat (1) 
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bentuk-bentuk 
pengamanan 
swakarsa. 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan”. Formulasi yang 
disampaikan oleh KUHAP menjelaskan bahwa 
posisi penyidik dari Polri maupun yang berasal 
dari PPNS adalah sama/ setara. Tentunya hal 
ini berbeda dengan formulasi Pasal 3 ayat (1) 
UU Kepolisian.  

3.  Pasal 38 ayat (2) 
Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1), Komisi Kepolisian 
Nasional berwenang 
untuk: 

a. mengumpulkan dan 
menganalisis data 
sebagai bahan 
pemberian saran 
kepada Presiden 
yang berkaitan 
dengan anggaran 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
pengembangan 
sumber daya 
manusia Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia, dan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Ketercapaian 
hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 

Salah satu tujuan dibentuknya Kompolnas 
adalah guna menjalankan fungsi pengawasan 
fungsional terhadap kinerja Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sehingga 
kemandirian dan profesionalisme Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dapat terjamin. 
Perihal pelaksanaan kewenangan Kompolnas 
dalam menerima saran dan keluhan dari 
masyarakat mengenai kinerja kepolisian, 
Pada tahun 2021 Kompolnas menerima 
aduan sebanyak 3.701 aduan pelanggaran 
polisi sepanjang Januari sampai November 
2021.67 Dari pengaduan tersebut, satuan 
fungsi yang paling banyak diadukan adalah 
reserse, yakni 1.511 pengaduan.68  
Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden 
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 
2oio Tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia 
tugas reserse mencakup penyelidikan dan 

Ubah 
Perlu dilakukan penguatan 
tugas, fungsi, dan wewenang 
Kompolnas dengan 
memberikan kewenangan 
investigatif. 

 
67

 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/15415901/kompolnas-terima-3701-aduan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2021-reserse (diakses pada 18 November 2022) 
68

 Ibid. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/15415901/kompolnas-terima-3701-aduan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2021-reserse
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pengembangan 
sarana dan 
prasarana 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia;  

b. memberikan saran 
dan pertimbangan 
lain kepada Presiden 
dalam upaya 
mewujudkan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
yang profesional 
dan mandiri;  

c. menerima saran dan 
keluhan dari 
masyarakat 
mengenai kinerja 
kepolisian dan 
menyampaikannya 
kepada Presiden 

penyidikan tindak pidana, pengawasan dan 
pengendalian penyidikan, penyelenggaraan 
identifikasi, laboratorium forensik dalam 
rangka penegakan hukum serta pengelolaan 
informasi kriminal nasional. Artinya dari 
jumlah pengaduan yang diterima Kompolnas 
tersebut, penyelidikan dan penyidikan 
termasuk menjadi tugas Polri yang paling 
banyak dikeluhkan oleh masyarakat. 
Namun dalam menjalankan tugas 
pengawasannya Kompolnas tidak mempunyai 
kewenangan investigatif, sehingga hanya 
dapat melakukan kegiatan klarifikasi kepada 
Polri. Hal tersebut menyebabkan pengawasan 
eksternal Kompolnas terhadap kinerja 
kepolisian pada tahap penyelidikan dan 
penyidikan belum dapat berjalan secara 
optimal. Selain itu keterbukaan atas hasil 
pengawasan Kompolnas juga belum 
dijalankan sehingga dukungan masyarakat 
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kompolnas 
masih terbatas. 
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1.  Pasal 182 ayat (2) 
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
berwenang :  
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan serta 
keterangan tentang 
tindak pidana di bidang 
ketenaga-kerjaan;  
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
orang yang diduga 
melakukan tindak pidana 
di bidang 
ketenagakerjaan;  
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
orang atau badan hukum 
sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang 
ketenagakerjaan;  
d. melakukan 
pemeriksaan atau 
penyitaan bahan atau 
barang bukti dalam 
perkara tindak pidana di 
bidang ketenagakerjaan; 
e. melakukan 
pemeriksaan atas surat 
dan/atau dokumen lain 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex specialis dari KUHAP, pengaturan 
kewenangan penyidikan dalam UU 
Ketenagakerjaan harus bersifat khusus dan 
bukan hanya merupakan pengulangan dari 
kewenangan Penyidik yang sudah ada di 
dalam KUHAP. 
  
Pasal 182 ayat (2), dalam hal ini, telah 
mengatur kewenangan penyidik tindak 
pidana di bidang Ketenagakerjaan dengan 
sangat baik yakni menunjukkan kekhususan 
baik dari segi objek yang disidik maupun 
kewenangan penyidikan yang 
diberikan.  Hanya saja, UU ini belum 
mengatur bagaimana cara menjalankan 
kewenangan yang khusus ini secara lengkap 
misalnya batasan-batasan dari pelaksanaan 
kewenangan tersebut. 
  
Sebagai pengaturan lex specialis, sebaiknya 
Undang-Undang selain KUHAP yang mengatur 
mengenai kewenangan penyidikan betul-
betul hanya mengatur kewenangan yang 
bersifat khusus/spesifik tindak pidana UU 
tersebut sedangkan kewenangan yang pada 
umumnya dimiliki Penyidik  seperti menerima 
laporan, meminta keterangan, dsb. sebaiknya 
cukup diatur di dalam KUHAP sebagai lex 
generalis nya. 

 

Ubah 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap. 
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tentang tindak pidana di 
bidang ketenagakerjaan; 
f. meminta bantuan 
tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana 
di bidang 
ketenagakerjaan; dan 

g. menghentikan 
penyidikan apabila 
tidak terdapat cukup 
bukti yang 
membuktikan tentang 
adanya tindak pidana 
di bidang 
ketenagakerja 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1  
Dalam Undang-Undang 
ini yang dimaksud 
dengan: 
 1. Kejaksaan Republik 
Indonesia yang 
selanjutnya disebut 
Kejaksaan adalah 
lembaga pemerintahan 
yang fungsinya 
berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman 
yang melaksanakan 
kekuasaan negara di 
bidang penuntutan 
serta kewenangan lain 
berdasarkan Undang-
Undang. 
2. Jaksa adalah pegawai 
negeri sipil dengan 
jabatan fungsional yang 
memiliki kekhususan 
dan melaksanakan 
tugas, fungsi, dan 
kewenangannya 
berdasarkan Undang-
Undang.  
 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Ketercapaian 
Hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 

Konsepsi penyidik dalam penyidikan  
1. Pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 UU 

Kejaksaan menyebutkan Kejaksaan 
memiliki kewenangan lain berdasarkan 
Undang-undang, sedangkan jika melihat 
pengaturan dalam KUHAP, KUHAP 
menyebutkan penyidikan dilakukan oleh 
penyidik yang adalah  pejabat polisi dan 
pejabat pegawai sipil tertentu berupa 
wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan.  
Pasal 17 PP Pelaksana KUHAP 
menyebutkan: “Penyidikan menurut 
ketentuan khusus acara pidana 
sebagaimana tersebut pada Undang-
undang tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 284 ayat (2)KUHAP 
dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan 
pejabat penyidik yang berwenang lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.” 

2. Selain itu, diputus dalam Putusan MK No. 
109/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU KPK), dalam 
putusannya MK berpendapat bahwa 
ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto. Pasal 7 
ayat (2) KUHAP tidak tepat jika dianggap 
hanya ada dua penyidik yakni polisi dan 

Ubah 
Perlu ada penyesuaian atau 
perubahan konsepsi antara 
penyidik dan penyelidik   
dalam KUHAP, sehingga 
kejaksaan menjadi bagian 
dari penyelidik dan penyidik 
yang dimaksud dalam 
KUHAP.   
(Lihat rekomendasi pada 
tabel analisis KUHAP terkait 
definisi/batasan/konsep : 
penyelidikan, penyidikan, 
penyelidik, dan penyidik.) 
Dengan demikian 
kedepannya UU Kejaksaan 
agar dapat memberikan  
pengaturan yang lebih rinci 
terutama mengenai 
penyelidikan dan penyidikan 
termasuk dalam ketentuan 
umum UU Kejaksaan dapat 
memuat 
definisi/batasan/konsep 
tersebut, agar dalam 
pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan baik 
pelaksanaan di lapangan 
maupun pelaksanaan 
melalui pengaturan di 
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3. Penuntut Umum 
adalah Jaksa yang 
diberi wewenang 
oleh Undang-Undang 
ini untuk melakukan 
penuntutan dan 
melaksanakan 
penetapan hakim 
serta wewenang lain 
berdasarkan Undang-
Undang. 
4. Penuntutan adalah 
tindakan Penuntut 
Umum untuk 
melimpahkan perkara 
ke Pengadilan Negeri 
yang 
berwenang dalam hal 
dan menurut cara yang 
diatur 
dalam hukum acara 
pidana dengan 
permintaan 
supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di 
sidang 
pengadilan. 

PPNS. MK memberikan contoh ketika 
jaksa, selain merupakan penuntut umum 
juga memiliki kewenangan untuk 
menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 
30 ayat (1) Undang-Undang No. 16/2004 
tentang Kejaksaan 

3. Jadi baik UU Kejaksaan maupun KUHAP 
(lihat juga Putusan MK No. 109/PUU-
XIII/2015) mengatur untuk mendapatkan 
wewenang tersebut maka wewenang 
melakukan penyidikan tersebut harus 
diberikan oleh “undang-undang” 
tertentu. 
Dalam KUHAP:  
a. Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi 
dan guna menemukan tersangkanya 

b. Penyidik adalah pejabat polisi 
negara Republik Indonesia atau PNS 
tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan  

 
Konsepsi Penyelidik dalam Penyelidikan 
1. Dalam PP 58/2010 tentang Pelaksanaan 

KUHAP: 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
yang selanjutnya disebut pejabat PPNS 

bawahnya menjadi lebih 
tegas, terarah, dan jelas. 
 
Jika akan dilakukan 
simplifikasi penyelidikan dan 
penyidikan maka juga perlu 
pembagian peran yang tepat 
antara penyidik di masing-
masing instansi agar tidak 
terjadi tumpang tindih 
wewenang yang berpotensi 
dalam dimensi 
keefektifitasan pelaksanaan 
penyelidikan dan 
penyidikan. 
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adalah pegawai negeri sipil tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, 
baik yang berada di pusat maupun daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang. 

2. KUHAP tidak memberikan wewenang 
untuk melakukan penyelidikan kepada 
instansi selain Polri sedangkan UU 
Kejaksaan memberikan wewenang untuk 
melakukan penyelidikan. Hal ini dapat 
diliha dalam ketentuan umum KUHAP: 
a. Penyelidikan adalah serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini 

b. Penyelidik adalah pejabat polisi 
negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan 
penyelidikan. 

 
Dari hal di atas dan jika melihat lagi kepada 
KUHAP maka dapat dilihat adanya 
persinggungan kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka penyidikan dan penyelidikan. 
Terdapat beberapa kegiatan yang sama 
dilakukan baik di lingkup penyidikan dan 
penyelidikan, hal ini dimungkinkan 
mengakibatkan pelaksanaan dilapangan 
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terdapat kendala dalam mendefinisikan 
penyelidikan dan penyidikan. Sehingga 
kedepannya perlu simplifikasi pengaturan 
mengenai penyelidikan dan penyidikan yang 
diharapkan didapatkan suatu mekanisme 
kerja yang lebih jelas antara penyelidikan dan 
penyidikan. 

2.  Pasal 9A   
(1)Pendidikan dan 

pelatihan  
pembentukan Jaksa 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (2) dilaksanakan 
oleh Kejaksaan melalui 
lembaga pendidikan 
khusus Jaksa.  
(2) Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan 
pembentukan Jaksa 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Terpenuhinya 
kapasitas, 
integritas dan 
kualitas SDM 
yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Mengingat adanya kewenangan jaksa untuk 
melakukan penyelidikan dan penyidikan pada 
tindak pidana khusus/tertentu maka dalam 
pendidikan khusus jaksa perlu ditingkatkan 
pendidikan terkait penyelidikan dan 
penyidikan. hal ini dapat dilakukan kerjasama 
dengan Kepolisian sebagai lembaga yang 
mempunyai keahlian khusus dibidang 
penyelidikan dan penyidikan. 

 

Tetap 
 
 

3.  Pasal 11A  
(1) Jaksa dapat 
ditugaskan untuk  

Kejelasan 
Rumusan 
 
 

Klausul 
pengaturan 
 
 

Kejelasan dan 
Ketegasan 
agar tidak 

Perlu kejelasan apakah lingkup penugasan 
yang diberikan kepada seorang jaksa untuk 
bertugas di luar kejaksaan, juga dapat diberi 
kewenangan untuk melakukan penyidikan 

Ubah  
dengan memberi 
penegasan/penjelasan dan 
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menduduki atau 
mengisi jabatan: 
 a. di luar instansi 
Kejaksaan;  
b. pada perwakilan 
Republik Indonesia di 
luar negeri;  
c. dalam organisasi 
internasional; 
 d. dalam organisasi 
profesi internasional; 
atau  
e. pada penugasan 
lainnya.  
(2) Pelaksanaan tugas 
Jaksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan 
dengan rangkap jabatan 
sepanjang terkait 
dengan kompetensi dan 
kewenangan Jaksa. 
 (3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
penugasan Jaksa 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspek 
kekosongan 
pengaturan 

terjadi 
multitafsir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belum ada 
pengaturan 

tindak pidana khusus (sebagai jaksa 
penyidik). Ini perlu diatur dengan tegas 
dikarenakan fungsi penyidikan apakah 
mengikat pada fungsi instansi kejaksaan atau 
mengikat pada fungsi jaksa yang melekat 
pada perseorangan. Karena kalau melihat 
dari Perja No 039/A/JA/10/2010 tentang Tata 
Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Khusus dapat dilihat 
bahwa mengenai penyidikan fungsinya ada di 
Bidang Tindak Pidana Khusus. 

 
Perlu penyusunan peraturan pelaksana dari 
ketentuan Pasal 11A ayat (3) demi kepastian 
hukum. 

penyusunan peraturan 
pelaksana. 
 

4.  Pasal 30B Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 

Aspek 
Ketercapaian 
Hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 

Lihat analisis pasal 1 poin 2.  Lihat rekomendasi pasal 1. 
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Dalam bidang intelijen 
penegakan hukum, 
Kejaksaan berwenang: 
a. menyelenggarakan 

fungsi penyelidikan, 
pengamanan, dan 
penggalangan untuk 
kepentingan 
penegakan hukum; 
 

perundang-
undangan 

 pembentukan 
peraturan 

5.  Pasal 35  
(1) Jaksa Agung 

mempunyai tugas dan 
wewenang:  

a. menetapkan serta 
mengendalikan 
kebijakan penegakan 
hukum dan keadilan 
dalam ruang lingkup 
tugas dan wewenang 
Kejaksaan;  

b. mengefektifkan 
penegakan hukum 
yang diberikan oleh 
Undang-Undang;  

c. mengesampingkan 
perkara demi 
kepentingan umum;  

d. mengajukan kasasi 
demi kepentingan 
hukum kepada 
Mahkamah Agung 

Efektivitas 
pelaksanaa
n peraturan 
perundang-
undangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspek 
Ketercapaian 
hasil 
 
 
 
 
 
 
 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 
 
 
 
 

Penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan 
oleh Kejaksaan. Perlu kajian yang lebih dalam 
mengenai bagaimana upaya dalam rangka 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait 
penguatan tugas dan fungsi Jaksa Agung pada 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) terutama terkait 
penyelidikan dan penyidikan, dimana 
penyelidikan dan penyidikan juga perlu dilakukan 
bersama atau dikoordinasikan, hal ini bertujuan 
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang 
lebih professional,  menjamin kedudukan dan 
peran Kejaksaan RI dalam melaksanakan 
kekuasaan negara terutama di bidang 
penuntutan. 

Tetap, akan tetapi perlu 
terdapat penyesuaian atau 
perubahan mekanisme baik 
dalam KUHAP, UU 
Kejaksaaan, maupun UU 
lainnya yang terkait agar 
terdapat sinergi untuk 
ketercapaian hasil dari 
tujuan politik dari undang-
undang yang dibentuk 
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dalam lingkup 
peradilan umum, 
peradilan tata usaha 
negara, peradilan 
agama, dan peradilan 
militer;  

e. dapat mengajukan 
pertimbangan teknis 
hukum kepada 
Mahkamah Agung 
dalam pemeriksaan 
kasasi dalam lingkup 
peradilan umum, 
peradilan tata usaha 
negara, peradilan 
agama, dan peradilan 
militer;  

f. mencegah atau 
menangkal orang 
tertentu untuk masuk 
atau keluar wilayah 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
karena 
keterlibatannya dalam 
perkara pidana sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan;   

g. mengoordinasikan, 
mengendalikan, dan 
melakukan 
penyelidikan, 
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penyidikan, dan 
Penuntutan tindak 
pidana yang dilakukan 
bersama oleh orang 
yang tunduk pada 
peradilan umum dan 
peradilan militer;  

h. sebagai penyidik dan 
Penuntut Umum dan 
pelaksana putusan 
pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan 
hukum tetap perkara 
tindak pidana 
pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat;  

i. mendelegasikan 
sebagian kewenangan 
Penuntutan kepada 
Oditur Jenderal untuk 
melakukan 
Penuntutan;  

j. mendelegasikan 
sebagian kewenangan 
Penuntutan kepada 
Penuntut Umum untuk 
melakukan 
Penuntutan; dan  

k. menangani tindak 
pidana yang 
menyebabkan 
kerugian 
perekonomian negara 
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dan dapat 
menggunakan denda 
damai dalam tindak 
pidana ekonomi 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.  
(2) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pendelegasian 
kewenangan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf i dan huruf j 
diatur dengan 
Peraturan Kejaksaan. 

6.  Pasal 35 B ayat (1) 
“Jaksa Agung dapat 

mengangkat penyidik 
ad hoc yang terdiri atas 
unsur pemerintah atau 
masyarakat dalam 
penyidikan perkara 
pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat.” 
 

Kejelasan 
Rumusan 

Klausul 
pengaturan 

Kejelasan 
dan 
Ketegasan 
agar tidak 
terjadi 
multitafsir 

Pasal 35 B ayat (1) ini sejalan dengan UU Nomor 
26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 21 
ayat (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat 
mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas 
unsur pemerintah dan atau masyarakat. 
Bandingkan terkait penyelidikan dalam UU 
Pengadilan HAM Pasal 18 ayat (2): Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan 
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur 
masyarakat. 
 
Dalam UU Kejaksaan maupun UU Pengadilan 
HAM tidak memberi batasan ketentuan umum 
tentang penyidik, tetapi jika kita mengambil 

Ubah 
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definisi pada UU KUHAP, maka penyidik hanya 
ada 2 yaitu: 
1.pejabat polisi negara Republik Indonesia  
2. PNS tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan 
sehingga penyebutan penyidik ad hoc dari unsur 
masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai 
penyidik, dan dari unsur pemerintah juga belum 
tentu semua dapat menjadi penyidik. 
 
Perlu dikaji kembali apakah memang yang 
dimaksud adalah tim ad hoc dalam penyidikan 
atau memang sudah harus menyebut penyidik. 
Jika yang dimaksud adalah tim ad hoc berarti 
perlu diubah pengaturan pasal-pasal tersebut 
dengan mengubah penyidik ad hoc menjadi tim 
ad hoc. 
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1.  Pasal 88 ayat (2) 
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan 
tugas penyidikan 
berwenang untuk: 
a. menerima laporan 
atau pengaduan dari 
orang atau badan 
hukum tentang adanya 
dugaan tindak pidana 
Administrasi 
Kependudukan; 
b. memeriksa laporan 
atau keterangan atas 
adanya dugaan tindak 
pidana Administrasi 
Kependudukan; 
c. memanggil orang 
untuk diminta 
keterangannya atas 
adanya dugaan 
sebagaimana dimaksud 
huruf b; dan 

d. membuat dan 
menandatangani 
Berita Acara 
Pemeriksaan. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan 
dalam UU Administrasi Kependudukan 
harus bersifat khusus dan bukan hanya 
merupakan pengulangan dari kewenangan 
Penyidik yang sudah ada di dalam KUHAP. 
Pasal 88 ayat (2) dalam hal ini hanya 
memuat kewenangan yang merupakan 
pengulangan kewenangan Penyidik yang 
ada di dalam KUHAP.  
 
Ke depannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang selain 
KUHAP yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan betul-betul hanya 
mengatur kewenangan yang bersifat 
khusus/spesifik tindak pidana UU tersebut 
sedangkan kewenangan yang sama 
dengan KUHAP tidak perlu diatur lagi. 
Selain itu kemudian perlu diatur 
bagaimana melaksanakan kewenangan-
kewenangan yang khusus itu misalnya 
mengenai batasan-batasan waktunya. 
 
 
 
 
 
 

Ubah  
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di 
bidang tersebut secara 
lengkap. 
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Dengan tidak adanya kewenangan yang 
bersifat khusus dan melihat lebih jauh 
mengenai efektivitas PPNS di bidang 
adminduk, perlu dipertimbangkan 
urgensitas keberadaan PPNS di bidang 
adminduk ke depannya. 
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1.  Pasal 68 ayat (1) 
(1) Selain pejabat 
penyidik kepolisian 
negara Republik 
Indonesia, pegawai 
negeri sipil tertentu di 
lingkungan instansi 
pemerintah yang 
lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di 
bidang penataan ruang 
diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik 
untuk membantu 
pejabat penyidik 
kepolisian negara 
Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara 
Pidana. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa,  
istilah, kata 

Konsistensi 
antar 
ketentuan 
 
Tidak ambigu 
/multitafsir 

1. Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah oleh PP 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, istilah yang digunakan 
adalah “Pejabat Penyidik Kepolisian 
Negara RI” dan “Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil”.   

2. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa 
PNS di bidang penataan ruang diberikan 
wewenang khusus sebagai penyidik 
untuk “membantu” pejabat Penyidik 
Kepolisian. Kata ini dapat menimbulkan 
kesan bahwa PPNS Penataan Ruang 
(PPNS-PR) hanya bersifat sekunder 
dalam penyidikan tindak pidana di 
bidang penataan ruang yakni sebagai 
“pembantu” Penyidik Kepolisian.  

Ubah  
rumusan pasal menjadi:  
“Selain pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik 
Indonesia, pejabat pegawai 
negeri sipil…”, jangan 
menggunakan kata 
“membantu”.  

2.  Pasal 68 ayat (2) 
Penyidik pegawai negeri 
sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:  
a. melakukan 
pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau 
keterangan yang 
berkenaan dengan tindak 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan 
tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, pengaturan 
kewenangan penyidikan dalam UU Tata 
Ruang harus bersifat khusus dan bukan 
hanya merupakan pengulangan dari 
kewenangan Penyidik yang sudah ada di 
dalam KUHAP.  
 
Pasal 68 ayat (2), dalam hal ini, mengatur 
beberapa kewenangan yang pada esensinya 
tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki 

Ubah  
 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan-kewenangan 
yang khas/khusus diperlukan 
untuk penyidikan tindak 
pidana di bidang yang diatur.  
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pidana dalam bidang 
penataan ruang;  
b. melakukan 
pemeriksaan terhadap 
orang yang diduga 
melakukan tindak pidana 
dalam bidang penataan 
ruang;  
c. meminta keterangan 
dan bahan bukti dari 
orang sehubungan 
dengan peristiwa tindak 
pidana dalam bidang 
penataan ruang; 
d. melakukan 
pemeriksaan atas 
dokumen-dokumen yang 
berkenaan dengan tindak 
pidana dalam bidang 
penataan ruang; e. 
melakukan pemeriksaan 
di tempat tertentu yang 
diduga terdapat bahan 
bukti dan dokumen lain 
serta melakukan 
penyitaan dan 
penyegelan terhadap 
bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana 
dalam bidang penataan 
ruang; dan  

Penyidik Kepolisian, namun dengan rumusan 
redaksi yang berbeda. Terdapat catatan 
mengenai kejelasan rumusan yakni kata 
“bahan bukti” yang terdapat pada huruf c, 
yang tidak dikenal di dalam KUHAP.  
 
Pasal e di sisi lain menunjukkan  kewenangan 
yang dirumuskan secara khusus dan khas 
yakni penyitaan dan penyegelan terhadap  
bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana dalam bidang penataan ruang. 
Kewenangan-kewenangan seperti ini yang 
ke depannya sebaiknya diatur oleh Undang-
Undang sektoral secara lengkap sebagai lex 
spesialis dari KUHAP.  
 
Selain itu kemudian perlu diatur bagaimana 
melaksanakan kewenangan-kewenangan 
yang khusus itu misalnya mengenai batasan-
batasan pelaksanaannya (lihat analisis pada 
Pasal 68 ayat (6). 
 
Karena itu dalam menentukan kewenangan 
penyidik tindak pidana tertentu, perlu betul-
betul diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak pidana 
tertentu tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat maksimal 
menunjang tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan.  
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f. meminta bantuan 
tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana 
dalam bidang penataan 
ruang. 

3.  Pasal 68 ayat (4) 
Apabila pelaksanaan 
kewenangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) 
memerlukan tindakan 
penangkapan dan 
penahanan, penyidik 
pegawai negeri sipil 
melakukan koordinasi 
dengan pejabat 
penyidik kepolisian 
negara Republik 
Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Kejelasan 
Rumusan  

Penggunaan 
bahasa,  
istilah, kata 

Tidak 
menimbulkan 
ambiguitas 
/multitafsir  

Rumusan pasal ini seolah-olah membatasi 
PPNS Penataan Ruang untuk hanya dapat 
meminta bantuan kepada Penyidik 
Kepolisian Negara RI untuk melakukan 
penangkapan dan penahanan. Rumusan ini 
perlu diperbaiki menjadi lebih umum seperti 
yang dilakukan pada peraturan perundang-
undangan lainnya misalnya,  
“Dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
penyidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan 
aparat penegak hukum lain.” (UU Tata Cara 
Perpajakan).  

Ubah rumusan Pasal 68 ayat 
(4) menjadi:  
“Dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan penyidikan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), penyidik dapat 
meminta bantuan aparat 
penegak hukum lain.”  

4.  Pasal 68 ayat (6) 
(6) Pengangkatan 
pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
dan tata cara serta 
proses penyidikan 
dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 

Kejelasan 
rumusan   

Penggunaan 
bahasa,  
istilah, kata  

Tepat Sebagai lex spesialis, untuk kewenangan-
kewenangan yang bersifat khusus dan khas 
diperlukan bagi penyidikan tindak pidana di 
bidang tertentu, maka seharusnya 
pengaturan mengenai proses penyidikan 
yang khusus juga diatur di dalam UU sektoral 
tersebut. Misalnya apabila pada UU Tata 
Ruang diatur mengenai upaya-upaya paksa, 
maka bisa jadi proses dan batasan upaya-

Ubah 
 
Perlu mengatur secara 
lengkap proses penyidikan 
yang khusus pada bidang tata 
ruang dalam UU ini.  
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peraturan perundang-
undangan. 

upaya paksa tersebut berbeda dari yang 
secara umum diatur dalam KUHAP. Hal ini 
dimungkinkan asalkan secara umum tidak 
menyimpang dari asas-asas yang telah 
ditetapkan KUHAP.  

5.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek tata 
organisasi, 
aspek 
anggaran 
dan sarana-
prasarana  

Pembagian 
kewenangan 
dan tugas yang 
jelas, dukungan 
atau 
ketersediaan 
anggaran 

Terdapat beberapa catatan hambatan 
terhadap pelaksanaan tugas PPNS-PR yang 
berkaitan dengan sistem kepegawaian dan 
kelembagaan PPNS-PR sebagai berikut:  
1. Tidak tersedianya unit kerja khusus bagi 

PPNS-PR sehingga penempatan PPNS-
PR biasanya tersebar di berbagai Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD baik pada 
pemerintah daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota). Para PPNS-
PR ini dibebani oleh tugas pokok unitnya 
masing-masing sehingga pada akhirnya 
tidak dapat fokus pada tugas dan 
fungsinya sebagai PPNS.  

2. Ketiadaan unit kerja khusus berdampak 
pada tidak tersedianya 
rencana/program kerja dan anggaran 
yang khusus untuk menunjang 
pelaksanaan tugas PPNS-PR. Dampak 
lainnya adalah tidak adanya pembinaan, 
pemberdayaan, dan pengawasan PPNS-
PR yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan.  

Pelanggaran terhadap tata ruang kerap 
dilakukan oleh Kepala Daerah dan 
Pemerintah Daerah. Sebagai PNS yang 
diangkat oleh Pemerintah, seringkali PPNS-

Perlu mengatur jaminan 
perlindungan terhadap PPNS-
PR ketika melaksanakan 
tugasnya dan tata organisasi 
yang dapat menjamin PPNS-
PR efektif menajalankan 
tugasnya.  
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PR harus menyidik atasannya sendiri 
sehingga berada dalam relasi kuasa yang tak 
seimbang. Dalam hal ini diperlukan suatu 
peraturan yang lebih kuat untuk 
memberikan perlindungan dan  menjamin 
independensi PPNS-PR ketika melaksanakan 
tugasnya.  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Pasal 278 ayat 3 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewenangan 
penjaga laut 
dan pantai diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Delegasi 
pengaturan 

Peraturan 
yang 
didelegasikan 
belum 
terbentuk 

Delegasi pengaturan mengenai kewenangan 
penjaga laut dan pantai sebagaimana diatur 
pada Pasal 278 ayat 3 ini sampai saat ini belum 
dibentuk. Adapun saat ini penjaga laut dan 
pantai menjalankan kewenangannya sebagai 
PPNS dengan berdasarkan pada Peraturan 
direktur jenderal perhubungan laut nomor: 
kp. 222/djpl/2019 tentang standar 
operasional prosedur penanganan tindak 
pidana pelayaran oleh penyidik pegawai 
negeri sipil di lingkungan direktorat jenderal 
perhubungan laut. Oleh karena itu perlu 
segera membentuk Peraturan Pemerintah 
sebagaimana diamanatkan pada Pasal 278 
ayat 3 ini. 

Tetap 
Perlu segera membentuk 
Peraturan Pemerintah yang 
didelegasikan. 

2. Pasal 282 
1. Selain penyidik 

pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia 
dan penyidik lainnya, 
pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu 
di lingkungan 
instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang 
pelayaran diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa,  
istilah, kata 

Konsistensi 
antar 
ketentuan 

Merujuk pada ketentuan dan PP Nomor 27 
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh 
PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, rumusan yang digunakan adalah 
“Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI” dan 
“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil”. 
Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Pelayaran 
sudah mengatur rumusan tersebut secara 
tepat, yakni “Pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil”, namun nomenklatur tersebut 
tidak secara konsisten digunakan ketika 
dirumuskan pada Pasal 282 Undang-Undang 
Pelayaran yang menggunakan rumusan 
“pejabat pegawai negeri sipil tertentu”, dan 

Ubah 
Nomenklatur “Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ 
agar dirumuskan secara 
konsisten dalam Undang-
Undang Pelayaran ini. 
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dimaksud dalam 
Undang- Undang ini 

2. Dalam pelaksanaan 
tugasnya pejabat 
pegawai negeri sipil 
tertentu 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) berada di bawah 
koordinasi dan 
pengawasan 
penyidik polisi 
Negara Republik 
Indonesia. 

ketentuan Pasal 283 yang menggunakan 
rumusan “penyidik pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia”.  
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16. UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Pasal 74 ayat (2)  
Dalam rangka 
melaksanakan fungsi 
Intelijen Keimigrasian, 
Pejabat Imigrasi 
melakukan penyelidikan 
Keimigrasian dan 
pengamanan 
Keimigrasian serta 
berwenang: a. 
mendapatkan 
keterangan dari 
masyarakat atau 
instansi pemerintah; b. 
mendatangi tempat 
atau bangunan yang 
diduga dapat 
ditemukan bahan 
keterangan mengenai 
keberadaan dan 
kegiatan Orang Asing; c. 
melakukan operasi 
Intelijen Keimigrasian; 
atau d. melakukan 
pengamanan terhadap 
data dan informasi 
Keimigrasian serta 
pengamanan 
pelaksanaan tugas 
Keimigrasian. 

Disharmoni 
Pengaturan  

Kewenangan  Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 
peraturan 
setingkat, 
tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang 
berbeda;  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  

Pasal 1 ayat (4) KUHAP memberikan 
kewenangan penyelidikan hanya kepada 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
Selaras dengan ketentuan ini sebetulnya 
mayoritas UU Sektoral yang memiliki tindak 
pidana khusus, tidak mengatur mengenai 
penyelidik atau penyelidikan dan hanya 
mengatur mengenai Penyidik dan Penyidikan 
yang dilakukan oleh PPNS.  
 
Meski demikian, UU Keimigrasian pada Pasal 
74 ayat (2) jo Pasal 1 angka 30, memunculkan 
kegiatan “penyelidikan keimigrasian” yang 
pada Pasal 1 angka 30 menjadi bagian dari 
kegiatan intelijen keimigrasian. Penjelasan 
Pasal 74 ayat (2) menunjukkan bahwa pada 
hakikatnya, kegiatan penyelidikan 
keimigrasian memiliki tujuan yang sama 
dengan penyelidikan yang diatur dalam 
KUHAP. Lebih jauh lagi kemudian dalam 
Permenkumham Nomor 39 Tahun 2021 
dikenal juga kegiatan prapenyidikan yang juga 
tidak berbeda dengan penyelidikan yang 
dimaksud dalam KUHAP. 
 
Ketentuan ini dengan demikian bertentangan 
KUHAP yang hanya mengatur bahwa 
Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
Selain itu, jika hendak memberikan 
kewenangan penyelidikan kepada PPNS, maka 

Ubah.  
 
Perlu penyelarasan konsep 
dan pengaturan mengenai 
Penyelidikan antara UU ini 
dengan KUHAP karena untuk 
saat ini, KUHAP hanya 
memberikan kewenangan 
penyelidikan kepada Pejabat 
Kepolisian RI.  
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jo. Penjelasan Pasal 74 
ayat (2)  
Yang dimaksud dengan 
”penyelidikan 
Keimigrasian” adalah 
kegiatan atau tindakan 
Pejabat Imigrasi untuk 
mencari dan 
menemukan suatu 
peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana 
Keimigrasian.  

diperlukan penyelarasan terlebih dahulu baik 
pada tataran konsep maupun pengaturan 
antara UU ini dengan KUHAP.  
 

2.  Pasal 105 
PPNS Keimigrasian 
berwenang:  
a.menerima laporan 
tentang adanya tindak 
pidana Keimigrasian;  
b.mencari keterangan 
dan alat bukti;  
c.melakukan tindakan 
pertama di tempat 
kejadian;  
d.melarang setiap 
orang meninggalkan 
atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk 
kepentingan 
penyidikan;  
e.memanggil, 
memeriksa, 
menggeledah, 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, pengaturan 
kewenangan penyidikan dalam UU 
Keimigrasian harus bersifat khusus dan bukan 
hanya merupakan pengulangan dari 
kewenangan Penyidik yang sudah ada di dalam 
KUHAP.  
 
Pasal 105, dalam hal ini, mengatur baik 
kewenangan yang sama dengan yang diatur 
dalam KUHAP yakni pada huruf a,b, c, d, e, I, j, 
l, n, dan o (meski beberapa menggunakan 
redaksi yang berbeda) serta menambahkan 
beberapa kewenangan baru yang bersifat 
khusus (berbeda/lebih spesifik dari yang diatur 
) yakni pada huruf f, g, k, h, dan m. 
 
Sebagai pengaturan lex spesialis, sebaiknya 
Undang-Undang selain KUHAP yang mengatur 
mengenai kewenangan penyidikan betul-betul 
hanya mengatur kewenangan yang bersifat 

Ubah  
 
Pengaturan kewenangan 
kepada PPNS harus betul-
betul spesifik dan khusus, 
bukan hanya mengulang 
kewenangan yang ada dalam 
KUHAP. UU kemudian perlu 
mengatur secara mendetil 
cara untuk melaksanakan 
kewenangan-kewenangan 
yang khusus itu.  
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menangkap, atau 
menahan seseorang 
yang disangka 
melakukan tindak 
pidana Keimigrasian; 
f. menahan, memeriksa, 
dan menyita Dokumen 
Perjalanan; 
g.menyuruh berhenti 
orang yang dicurigai 
atau tersangka dan 
memeriksa identitas 
dirinya;  
h.memeriksa atau 
menyita surat, 
dokumen, atau benda 
yang ada hubungannya 
dengan tindak pidana 
Keimigrasian;  
i. memanggil seseorang 
untuk diperiksa dan 
didengar 
keterangannya sebagai 
tersangka atau saksi;  
j. mendatangkan ahli 
yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
k. melakukan 
pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga 
terdapat surat, 
dokumen, atau benda 

khusus/spesifik untuk menyidik tindak pidana 
UU tersebut lengkap dengan bagaimana 
batasan-batasan melaksanakan kewenangan 
tersebut. Kewenangan yang pada umumnya 
dimiliki Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya cukup 
diatur di dalam KUHAP sebagai lex generalis 
nya.  
 
Karena itu dalam menentukan kewenangan 
penyidik tindak pidana tertentu, perlu betul-
betul diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak pidana 
tertentu tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat maksimal 
menunjang tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan.  
 
 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |212 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

lain yang ada 
hubungannya dengan 
tindak pidana 
Keimigrasian;  
l. mengambil foto dan 
sidik jari tersangka;  
m.meminta keterangan 
dari masyarakat atau 
sumber yang 
berkompeten;  
n. melakukan 
penghentian 
penyidikan; dan/atau  
o. mengadakan 
tindakan lain menurut 
hukum. 

 

3.  Pasal 107  
(1)Dalam melakukan 
penyidikan, PPNS 
Keimigrasian 
berkoordinasi dengan 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. 
(2) Setelah selesai 
melakukan penyidikan, 
PPNS Keimigrasian 
menyerahkan berkas 
perkara kepada 
penuntut umum.  
 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
koordinasi 
kelembagaan 
/tata 
organisasi 

Pembagian 
kewenangan 
/tugas yang 
jelas 

Ketentuan pasal 107 ayat (2) ini memiliki 
potensi disharmoni dengan Pasal 7 huruf (b) 
KUHAP yang mengatur bahwa PPNS dalam 
pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik 
Kepolisian RI. Semestinya pemberitahuan 
dimulainya penyidikan disampaikan kepada 
Pejabat Penyidik Kepolisian RI, bukan kepada 
penuntut umum. 

Ubah 
Perlu mengatur alur 
koordinasi PPNS, Kepolisian 
dan Penuntut Umum di dalam 
KUHAP secara jelas dan 
memungkinkan pengaturan 
lebih khusus dalam UU 
Sektoral sesuai dengan 
karakter tindak pidana yang 
dihadapi. 
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4.  Pasal 112 
Pasal 112 Ketentuan 
lebih lanjut mengenai 
persyaratan, tata cara 
pengangkatan PPNS 
Keimigrasian, dan 
administrasi penyidikan 
diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
operasional 
/tidaknya 
peraturan 

Peraturan 
Pelaksana 

Saat ini sudah terdapat juga Permenkumham 
No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dan 28 
SOP-AP Penyidikan Tindak Pidana 
Keimigrasian. Peraturan-Peraturan Pelaksana 
ini telah berjalan dengan efektif.  

Tetap 

5.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Sumber 
Daya 
Manusia 

 Sudah terdapat jumlah SDM Penyidik 
Keimigrasian yang memadai, namun 
terkadang terjadi di mana PPNS Keimigrasian 
ditempatkan pada bagian yang tidak sesuai 
dengan tugas dan wewenang PPNS 
Keimigrasian baik pada Direktorat Jenderal 
Imigrasi maupun Unit Pelaksana Teknis 
Keimigrasian di Wilayah Indonesia sehingga 
dapat menghambat kinerja PPNS 
Keimigrasian.  

Ubah 
 

Perlu penguatan dan 
konsistensi penempatan 
PPNS Keimigrasian pada 
unit/bagian yang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
agar kehadirannya dapat 
membawa manfaat yang 
maksimal.  
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1.  Pasal 49 ayat (3)  
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:  
a. menerima laporan, 
pemberitahuan, atau 
pengaduan dari 
seseorang tentang 
adanya tindak pidana di 
sektor jasa keuangan;  
b. melakukan penelitian 
atas kebenaran laporan 
atau keterangan 
berkenaan dengan tindak 
pidana di sektor jasa 
keuangan;  
c. melakukan penelitian 
terhadap Setiap Orang 
yang diduga melakukan 
atau terlibat dalam 
tindak pidana di sektor 
jasa keuangan;  
d. memanggil, 
memeriksa, serta 
meminta keterangan dan 
barang bukti dari Setiap 
Orang yang disangka 
melakukan, atau sebagai 
saksi dalam tindak 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex specialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan 
dalam UU OJK harus bersifat khusus dan 
bukan hanya merupakan pengulangan dari 
kewenangan Penyidik yang sudah ada di 
dalam KUHAP. 
  
Pasal 49 ayat (2), dalam hal ini, telah 
mengatur kewenangan penyidik tindak 
pidana di bidang Otoritas Jasa Keuangan 
dengan sangat baik yakni menunjukkan 
kekhususan baik dari segi objek yang 
disidik maupun kewenangan penyidikan 
yang diberikan.  Hanya saja, UU ini belum 
mengatur bagaimana cara menjalankan 
kewenangan yang khusus ini secara 
lengkap misalnya batasan-batasan dari 
pelaksanaan kewenangan tersebut. 
  
Sebagai pengaturan lex specialis, 
sebaiknya Undang-Undang selain KUHAP 
yang mengatur mengenai kewenangan 
penyidikan betul-betul hanya mengatur 
kewenangan yang bersifat khusus/spesifik 
tindak pidana UU tersebut sedangkan 
kewenangan yang pada umumnya dimiliki 
Penyidik  seperti menerima laporan, 
meminta keterangan, dsb. sebaiknya 
cukup diatur di dalam KUHAP sebagai lex 
generalis nya. 
1.  

Ubah 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut secara lengkap. 
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pidana di sektor jasa 
keuangan;  
e. melakukan 
pemeriksaan atas 
pembukuan, catatan, 
dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak 
pidana di sektor jasa 
keuangan;  
f. melakukan 
penggeledahan di setiap 
tempat tertentu yang 
diduga terdapat setiap 
barang bukti 
pembukuan, pencatatan, 
dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan 
terhadap barang yang 
dapat dijadikan bahan 
bukti dalam perkara 
tindak pidana di sektor 
jasa keuangan;  
g. meminta data, 
dokumen, atau alat bukti 
lain, baik cetak maupun 
elektronik kepada 
penyelenggara jasa 
telekomunikasi;  
h. dalam keadaan 
tertentu meminta 
kepada pejabat yang 
berwenang untuk 
melakukan pencegahan 
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terhadap orang yang 
diduga telah melakukan 
tindak pidana di sektor 
jasa keuangan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan;  
i. meminta bantuan 
aparat penegak hukum 
lain;  
j. meminta keterangan 
dari bank tentang 
keadaan keuangan pihak 
yang diduga melakukan 
atau terlibat dalam 
pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-
undangan di sektor jasa 
keuangan;  
k. memblokir rekening 
pada bank atau lembaga 
keuangan lain dari pihak 
yang diduga melakukan 
atau terlibat dalam 
tindak pidana di sektor 
jasa keuangan;  
l. meminta bantuan ahli 
dalam rangka 
pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di sektor jasa 
keuangan; dan m. 
menyatakan saat 
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dimulai dan 
dihentikannya 
penyidikan. 
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18. UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 110 ayat (1)  
Selain penyidik pejabat 
Kepolisian Negara 
Republik lndonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di 
lingkungan kementerian 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang- Undang 
yang mengatur 
mengenai hukum acara 
pidana untuk 
melakukan penyidikan 
tindak pidana Hak Cipta 
dan Hak Terkait. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa,  
istilah, kata 

Konsistensi 
antar  
ketentuan 
 
Tidak 
menimbulkan 
ambiguitas/  
multitafsir 

a. Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah oleh 
PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, istilah yang digunakan 
adalah “Pejabat Penyidik Kepolisian 
Negara RI” dan “Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil”.   

b. Berbeda dengan rumusan pengaturan 
pada Undang-Undang lain yang 
menyebut secara tegas PPNS yang 
diberikan kewenangan penyidikan 
misalnya “PPNS Keimigrasian” (UU 
Imigrasi), atau “PPNS di lingkungan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” 
(UU Kepabeanan), UU Hak Cipta 
menggunakan istilah yang umum 
untuk menunjuk kepada siapa 
kewenangan penyidikan tindak pidana 
merek diberikan yakni, “PPNS di 
lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum”. 
Untuk memberikan kejelasan dan 
ketegasan, lebih baik rumusan diubah 
dengan langsung menyebut nama 
PPNS yang dimaksud atau wilayah 
kerja PPNS dimaksud secara spesifik 
misalnya, “PPNS di lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual”. 

Ubah  
 
rumusan pasal menjadi: 
“Selain Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara RI, Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan …” 
dan langsung menyebutkan 
lingkungan kerja tempat PPNS 
tersebut bertugas secara 
spesifik. 
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2.  Pasal 110 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang meiakukan: 
a.pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait; 
b.pemeriksaan 
terhadap pihak atau 
badan hukum yang 
diduga melakukan 
tindak pidana di bidang 
Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 
c. permintaan 
keterangan dan barang 
bukti dari pihak atau 
badan hukum 
sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang 
Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 
d. pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang 
Hak Cipta dan Hak 
Terkait; 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek  
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan 
dalam UU Hak Cipta harus bersifat khusus 
dan bukan hanya merupakan pengulangan 
dari kewenangan Penyidik yang sudah ada 
di dalam KUHAP.  
 
Pasal 110 ayat (2) UU ini mengatur baik 
kewenangan yang pada dasarnya tidak 
berbeda dengan KUHAP dan beberapa 
kewenangan yang tidak terdapat dalam 
KUHAP.  
 
Yang perlu menjadi perhatian adalah 
beberapa rumusan kewenangan yang 
secara esensi sama dengan yang ada pada 
KUHAP dibuat dengan redaksi yang 
berbeda (bukan hanya objeknya yang 
berbeda). Perlu diperjelas apakah 
memang ini adalah kewenangan yang 
sama atau berbeda.  
 
Beberapa kewenangan yang lain telah 
menunjukkan kekhususan dari UU Hak 
Cipta seperti:  pemeriksaan atas 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 
110 ayat (2) huruf d); penyitaan terhadap 
bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 
(Pasal 110 ayat (2) huruf f); dan 

Ubah  
 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut. 
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e. penggeledahan dan 
pemeriksaan di tempat 
yang diduga terdapat 
barang bukti, 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Hak Cipta dan Hak 
Terkait;  
f. penyitaan dan/atau 
penghentian peredaran 
atas izin pengadilan 
terhadap bahan dan 
barang hasil 
pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait sesuai 
dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara 
Pidana; 
g. permintaan 
keterangan ahli dalam 
melaksanakan tugas 
penyidikan tindak 
pidana di bidang Hak 
Cipta dan Hak Terkait; 
h. permintaan bantuan 
kepada instansi terkait 
untuk melakukan 

permintaan bantuan kepada instansi 
terkait untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian 
orang, dan pencegahan terhadap pelaku 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak 
Terkait (Pasal 110 ayat (2) huruf i).  
 
Ke depannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang selain 
KUHAP yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan betul-betul hanya 
mengatur kewenangan yang bersifat 
khusus/spesifik tindak pidana UU 
tersebut. Selain itu kemudian perlu diatur 
bagaimana melaksanakan kewenangan-
kewenangan yang khusus itu misalnya 
mengenai batasan-batasan 
pelaksanaannya.Kewenangan yang pada 
umumnya dimiliki Penyidik  seperti 
menerima laporan, meminta keterangan, 
dsb. sebaiknya cukup diatur di dalam 
KUHAP sebagai lex generalis nya.  
 
Karena itu dalam menentukan 
kewenangan penyidik tindak pidana 
tertentu, perlu betul-betul diidentifikasi 
kewenangan yang khusus/khas 
dibutuhkan pada tindak pidana tertentu 
tersebut sehingga pemberian kewenangan 
kepada PPNS dapat maksimal menunjang 
tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan. Karena itu dalam 
menentukan kewenangan penyidik tindak 
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penangkapan, 
penahanan, penetapan 
daftar pencarian orang, 
pencegahan dan 
penangkalan terhadap 
pelaku tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait; dan 
i. penghentian 
penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti 
adanya tindak pidana di 
bidang Hak Cipta dan 
Hak Terkait. 

pidana tertentu, perlu betul-betul 
diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak 
pidana tertentu tersebut sehingga 
pemberian kewenangan kepada PPNS 
dapat maksimal menunjang tugas PPNS 
dan efektif dalam pelaksanaan.  
 
 

3.  Pasal 110 ayat (4) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum 
dengan tembusan 
kepada pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Potensi 
Disharmoni  
Dan  
 
 
 
Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Kewajiban 
 
 
 
 
 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Adanya 
kewajiban 
yang berbeda 
pada PUU yang 
setingkat 
 
Pembagian 
kewenangan 
dan tugas yang 
jelas 

Ketentuan pasal ini memiliki potensi 
disharmoni dengan Pasal 7 huruf (b) 
KUHAP yang mengatur bahwa PPNS dalam 
pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan pengawasan 
Penyidik Kepolisian RI. Semestinya 
pemberitahuan dimulainya penyidikan 
disampaikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian RI saja. Menurut KUHAP, PPNS 
tidak perlu memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum. 
 
Mengenai efektivitas pelaksanaan, pada 
praktiknya, banyak laporan mengenai 
tindak pidana kekayaan intelektual 
dialamatkan kepada Kepolisian sehingga 
akhirnya penyidikan dilakukan oleh 
Penyidik Kepolisian dan Penyidik bidang 

  Ubah 
Perlu mengatur alur 
koordinasi PPNS, Kepolisian 
dan Penuntut Umum di dalam 
KUHAP secara jelas dan 
memungkinkan pengaturan 
lebih khusus dalam UU 
Sektoral sesuai dengan 
karakter tindak pidana yang 
dihadapi. 

 
Di samping itu perlu Langkah-
langkah untuk memperkuat 
peran penyidik kekayaan 
intelektual misalnya melalui 
sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai prosedur 
melaporkan dugaan 
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kekayaan intelektual menjadi ahli yang 
membantu dalam proses penyidikan.  
 
 

terjadinya tindak pidana 
kekayaan intelektual kepada 
DJKI atau Menyusun SOP 
dengan pihak kepolisian agar 
penyidikan terhadap tindak 
pidana kekayaan intelektual 
dapat diserahkan kepada 
PPNS bidang kekayaan 
intelektual untuk hasil yang 
lebih optimal.  
 

4.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Tercukupinya 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Jumlah PPNS Kekayaan Intelektual masih 
belum mencukupi kebutuhan di lapangan. 
Pada praktiknya, ada banyak PPNS bidang 
Kekayaan Intelektual di daerah yang 
merangkap jabatan sehingga tidak dapat 
fokus pada tugas-tugas penyidikan. Tugas 
penyidikan menjadi sekadar tugas 
tambahan.   

Ubah 
a. Perlu penguatan dan 

konsistensi penempatan 
PPNS di bidang kekayaan 
intelektual pada 
unit/bagian yang sesuai 
dengan tugas dan 
fungsinya agar 
kehadirannya dapat 
membawa manfaat yang 
maksimal.  

b. Perlu penghitungan 
mengenai kebutuhan 
factual PPNS KI sehingga 
dapat disediakan SDM 
yang memadai. 
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1.  Pasal 159 ayat (1)  
Selain pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan 
perundang-undangan 
yang mengatur 
mengenai hukum acara 
pidana untuk 
melakukan penyidikan 
tindak pidana Paten.  

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa, istilah, 
kata 

Tidak 
menimbulkan 
ambiguitas/  
multitafsir 

Berbeda dengan rumusan pengaturan pada 
Undang-Undang lain yang menyebut secara 
tegas PPNS yang diberikan kewenangan 
penyidikan misalnya “PPNS Keimigrasian” (UU 
Imigrasi), atau “PPNS di lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai” (UU Kepabeanan), 
Paten menggunakan istilah yang umum untuk 
menunjuk kepada siapa kewenangan 
penyidikan tindak pidana merek diberikan 
yakni, “PPNS di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum”.  
 
Untuk memberikan kejelasan dan ketegasan, 
lebih baik rumusan diubah dengan langsung 
menyebut nama PPNS yang dimaksud atau 
wilayah kerja PPNS dimaksud secara spesifik 
misalnya, “PPNS di lingkungan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual”. 
 

Ubah  
Rumusan pasal langsung 
menyebutkan lingkungan 
kerja tempat PPNS tersebut 
bertugas secara spesifik. 
 
 

2.  Pasal 159 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang melakukan: 
a.pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di 
bidang paten; 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, pengaturan 
kewenangan penyidikan dalam UU Paten 
harus bersifat khusus dan bukan hanya 
merupakan pengulangan dari kewenangan 
Penyidik yang sudah ada di dalam KUHAP.  
 
Pasal 159 ayat (2) UU ini mengatur baik 
kewenangan yang pada dasarnya tidak 
berbeda dengan KUHAP dan beberapa 
kewenangan yang tidak terdapat dalam 

Ubah  
 
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut. 
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b.pemeriksaan 
terhadap Orang yang 
diduga melakukan 
tindak pidana di bidang 
Paten; 
c.permintaan 
keterangan dan barang 
bukti dari Orang 
sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang 
paten; 
d.pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Paten; 
e.penggeledahan dan 
pemeriksaan di tempat 
yang diduga terdapat 
barang bukti, 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Paten; 
f.penyitaan terhadap 
bahan dan produk hasil 
pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam 

KUHAP.  
 
Yang perlu menjadi perhatian adalah 
beberapa rumusan kewenangan yang secara 
esensi sama dengan yang ada pada KUHAP 
dibuat dengan redaksi yang berbeda (bukan 
hanya objeknya yang berbeda). Perlu 
diperjelas apakah memang ini adalah 
kewenangan yang sama atau berbeda.  
 
Beberapa kewenangan yang lain telah 
menunjukkan kekhususan dari UU Paten 
seperti:  pemeriksaan atas pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Paten (Pasal 
159 ayat (2) huruf d); penyitaan terhadap 
bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang Paten (Pasal 159 ayat (2) 
huruf f); dan permintaan bantuan kepada 
instansi terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penetapan daftar 
pencarian orang, dan pencegahan terhadap 
pelaku tindak pidana di bidang Paten (Pasal 
159 ayat (2) huruf i).  
 
Ke depannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang selain 
KUHAP yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan betul-betul hanya 
mengatur kewenangan yang bersifat 
khusus/spesifik tindak pidana UU tersebut. 
Selain itu kemudian perlu diatur bagaimana 
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perkara tindak pidana di 
bidang Paten; 
g.permintaan 
keterangan ahli dalam 
rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Paten; 
h.permintaan bantuan 
kepada instansi terkait 
untuk melakukan 
penangkapan, 
penahanan, penetapan 
daftar pencarian orang, 
pencegahan dan 
penangkalan terhadap 
pelaku tindak pidana di 
bidang paten; dan 
i. penghentian 
penyidikan apabila tidak 
terdapat cukup bukti 
adanya tindak pidana di 
bidang paten.  

melaksanakan kewenangan-kewenangan 
yang khusus itu misalnya mengenai batasan-
batasan pelaksanaannya. Kewenangan yang 
pada umumnya dimiliki Penyidik  seperti 
menerima laporan, meminta keterangan, dsb. 
sebaiknya cukup diatur di dalam KUHAP 
sebagai lex generalis nya.  
 
Karena itu dalam menentukan kewenangan 
penyidik tindak pidana tertentu, perlu betul-
betul diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak pidana 
tertentu tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat maksimal 
menunjang tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan.  
 
 

3.  Pasal 159 ayat (4) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum 
dengan tembusan 
kepada pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Potensi 
Disharmoni  
Dan  
 
 
 
Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 

Kewajiban 
 
 
 
 
 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Adanya 
kewajiban 
yang berbeda 
pada PUU yang 
setingkat 
 
Pembagian 
kewenangan 
dan tugas yang 
jelas 

Ketentuan pasal ini memiliki potensi 
disharmoni dengan Pasal 7 huruf (b) KUHAP 
yang mengatur bahwa PPNS dalam 
pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik 
Kepolisian RI. Semestinya pemberitahuan 
dimulainya penyidikan disampaikan kepada 
Pejabat Penyidik Kepolisian RI, bukan kepada 
penuntut umum. 
Mengenai efektivitas pelaksanaan, pada 

  Ubah 
Perlu mengatur alur 
koordinasi PPNS, Kepolisian 
dan Penuntut Umum di dalam 
KUHAP secara jelas dan 
memungkinkan pengaturan 
lebih khusus dalam UU 
Sektoral sesuai dengan 
karakter tindak pidana yang 
dihadapi. 
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perundang-
undangan 

praktiknya, banyak laporan mengenai tindak 
pidana kekayaan intelektual dialamatkan 
kepada Kepolisian sehingga akhirnya 
penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian 
dan Penyidik bidang kekayaan intelektual 
menjadi ahli yang membantu dalam proses 
penyidikan.  
 
 

 
Di samping itu perlu Langkah-
langkah untuk memperkuat 
peran penyidik kekayaan 
intelektual misalnya melalui 
sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai prosedur 
melaporkan dugaan 
terjadinya tindak pidana 
kekayaan intelektual kepada 
DJKI atau Menyusun SOP 
dengan pihak kepolisian agar 
penyidikan terhadap tindak 
pidana kekayaan intelektual 
dapat diserahkan kepada 
PPNS bidang kekayaan 
intelektual untuk hasil yang 
lebih optimal.  

4.  - Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Sumber 
Daya 
Manusia 

Tercukupinya 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Jumlah PPNS Kekayaan Intelektual masih 
belum mencukupi kebutuhan di lapangan. 
Pada praktiknya, ada banyak PPNS bidang 
Kekayaan Intelektual di daerah yang 
merangkap jabatan sehingga tidak dapat 
fokus pada tugas-tugas penyidikan. Tugas 
penyidikan menjadi sekadar tugas tambahan.   

Ubah 
a. Perlu penguatan dan 

konsistensi penempatan 
PPNS di bidang kekayaan 
intelektual pada 
unit/bagian yang sesuai 
dengan tugas dan 
fungsinya agar 
kehadirannya dapat 
membawa manfaat yang 
maksimal.  

b. Perlu penghitungan 
mengenai kebutuhan 
factual PPNS KI sehingga 
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dapat disediakan SDM 
yang memadai. 
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1.  Pasal 99 ayat (1) 
Selain pejabat penyidik 
Kepolisian Nega:a 
Republik Indonesia, 
pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan 
kementerian yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang hukum diberi 
wewenang khusus 
sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang- 
Undang yang mengatur 
mengenai hukum acara 
pidana untuk 
melakukan penyidikan 
tindak pidana Merek. 

 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa, 
istilah, kata 

Tidak 
menimbulkan 
ambiguitas/  
multitafsir 

Berbeda dengan rumusan pengaturan pada 
Undang-Undang lain yang menyebut secara 
tegas PPNS yang diberikan kewenangan 
penyidikan misalnya “PPNS Keimigrasian” 
(UU Imigrasi), atau “PPNS di lingkungan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” (UU 
Kepabeanan), UU Merek dan Indikasi 
Geografis menggunakan istilah yang umum 
untuk menunjuk kepada siapa kewenangan 
penyidikan tindak pidana merek diberikan 
yakni, “PPNS di lingkungan kementerian 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum”.  
 
Untuk memberikan kejelasan dan 
ketegasan, lebih baik rumusan diubah 
dengan langsung menyebut nama PPNS 
yang dimaksud atau wilayah kerja PPNS 
dimaksud secara spesifik misalnya, “PPNS di 
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual”. 
 

Ubah  
Rumusan pasal langsung 
menyebutkan lingkungan 
kerja tempat PPNS tersebut 
bertugas secara spesifik. 
 

2.  Pasal 99 ayat (2) 
Penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berwenang melakukan: 
a. pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di 
bidang Merek; 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

Sebagai lex spesialis dari KUHAP, 
pengaturan kewenangan penyidikan dalam 
UU Merek harus bersifat khusus dan bukan 
hanya merupakan pengulangan dari 
kewenangan Penyidik yang sudah ada di 
dalam KUHAP.  
 
Pasal 99 ayat (2), dalam hal ini, mengatur 
kewenangan ini dengan rumusan redaksi 

Ubah  
Perlu fokus mengatur 
kewenangan khusus yang 
diperlukan PPNS untuk 
menegakkan hukum di bidang 
tersebut. 
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b. pemeriksaan 
terhadap Orang yang 
diduga melakukan 
tindak pidana di bidang 
Merek; 
c. permintaan 
keterangan dan barang 
bukti dari Orang 
sehubungan dengan 
tindak pidana di bidang 
Merek; 
d. pemeriksaan atas 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain 
berkenaan dengan 
tir.dak pidana di bidang 
Merek; 
e. penggeledahan dan 
pemeriksaan di tempat 
yang diduga terdapat 
barang bukti, 
pembukuan, 
pencatatan, dan 
dokumen lain yang 
berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
Merek; 
f. penyitaan terhadap 
bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam 

yang berbeda dengan KUHAP meski 
Sebagian besar tidak berbeda esensinya 
dengan kewenangan Penyidik yang ada di 
dalam KUHAP. Meski demikian, beberapa 
kewenangan memberi penekanan objek 
yang khusus dalam tindak pidana Merek 
sehingga nampak ada perbedaan dengan 
pengaturan dalam KUHAP seperti terlihat 
pada kewenangan: pemeriksaan atas 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Merek (Pasal 99 ayat (2) huruf d); penyitaan 
terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang 
Merek (Pasal 99 ayat (2) huruf f); dan 
permintaan bantuan kepada instansi terkait 
untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian 
orang, dan pencegahan terhadap pelaku 
tindak pidana di bidang Merek (Pasal 99 ayat 
(2) huruf i).  
 
Kedepannya, sebagai pengaturan lex 
spesialis, sebaiknya Undang-Undang selain 
KUHAP yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan betul-betul hanya 
mengatur kewenangan yang bersifat 
khusus/spesifik tindak pidana UU tersebut. 
Selain itu kemudian perlu diatur bagaimana 
melaksanakan kewenangan-kewenangan 
yang khusus itu misalnya mengenai batasan-
batasan pelaksanaannya. Kewenangan yang 
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perkara tindak pidana di 
bidang Merek; 
g. permintaan 
keterangan ahli dalam 
rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Merek; 
h. permintaan bantuan 
kepada instansi terkait 
untuk melakukan 
penangkapan, 
penahanan, penetapan 
daftar pencarian orang, 
dan pencegahan 
terhadap pelaku tindak 
pidana di bidang Merek; 
dan 
i. penghentian 
penyidikan jika tidak 
terdapat cukup bukti 
adanya tindak pidana di 
bidang Merek. 

pada umumnya dimiliki Penyidik  seperti 
menerima laporan, meminta keterangan, 
dsb. sebaiknya cukup diatur di dalam KUHAP 
sebagai lex generalis nya.  

 
Karena itu dalam menentukan kewenangan 
penyidik tindak pidana tertentu, perlu betul-
betul diidentifikasi kewenangan yang 
khusus/khas dibutuhkan pada tindak pidana 
tertentu tersebut sehingga pemberian 
kewenangan kepada PPNS dapat maksimal 
menunjang tugas PPNS dan efektif dalam 
pelaksanaan.  
 

3.  Pasal 99 ayat (4) 
Pejabat penyidik 
pegawai negeri sipil 
memberitahukan 
dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum 
dengan tembusan 
kepada pejabat penyidik 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Potensi 
Disharmoni  
Dan  
 
 
 
Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 

Kewajiban 
 
 
 
 
 
Koordinasi 
Kelembagaan 

Adanya 
kewajiban yang 
berbeda pada 
PUU yang 
setingkat 
 
Pembagian 
kewenangan 
dan tugas yang 
jelas 

Ketentuan pasal ini memiliki potensi 
disharmoni dengan Pasal 7 huruf (b) KUHAP 
yang mengatur bahwa PPNS dalam 
pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan pengawasan 
Penyidik Kepolisian RI. Semestinya 
pemberitahuan dimulainya penyidikan 
disampaikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian RI, bukan kepada penuntut 
umum. 

  Ubah 
Perlu mengatur alur 
koordinasi PPNS, Kepolisian 
dan Penuntut Umum di dalam 
KUHAP secara jelas dan 
memungkinkan pengaturan 
lebih khusus dalam UU 
Sektoral sesuai dengan 
karakter tindak pidana yang 
dihadapi. 
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perundang-
undangan 

 
Mengenai efektivitas pelaksanaan, pada 
praktiknya, banyak laporan mengenai tindak 
pidana kekayaan intelektual dialamatkan 
kepada Kepolisian sehingga akhirnya 
penyidikan dilakukan oleh Penyidik 
Kepolisian dan Penyidik bidang kekayaan 
intelektual menjadi ahli yang membantu 
dalam proses penyidikan.  
 
 

 
Di samping itu perlu Langkah-
langkah untuk memperkuat 
peran penyidik kekayaan 
intelektual misalnya melalui 
sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai prosedur 
melaporkan dugaan 
terjadinya tindak pidana 
kekayaan intelektual kepada 
DJKI atau Menyusun SOP 
dengan pihak kepolisian agar 
penyidikan terhadap tindak 
pidana kekayaan intelektual 
dapat diserahkan kepada 
PPNS bidang kekayaan 
intelektual untuk hasil yang 
lebih optimal.  
 

4.  Pasal 103 
Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 100 sampai 
dengan Pasal 102 
merupakan delik aduan. 

 

 Pancasila Kemanusiaan Adanya 
ketentuan yang 
menjamin 
perlindungan 
masyarakat, 
atau tidak 
ditemukannya 
ketentuan 
yang dapat 
menyebabkan 
tidak 
terjaminnya 

Baik pada UU Merek dan UU Paten terdapat 
ketentuan mengenai pelanggaran ketentuan 
Undang-Undang yang menyebabkan 
gangguan kesehatan, gangguan lingkungan 
hidup, dan/atau kematian manusia yakni 
Pasal 100 ayat (3) UU Merek, dan Pasal 163 
UU Paten. Namun terdapat perbedaan 
pengaturan di antara UU Merek dengan UU 
Paten terkait dengan hal tersebut.  
 
Pada UU Paten, pelanggara ketentuan UU 
Paten yang yang menyebabkan gangguan 
kesehatan, gangguan lingkungan hidup, 

Ubah 
Pasal 100 ayat (3) menjadi 
delik biasa, bukan delik aduan. 
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perlindungan 
masyarakat. 

dan/atau kematian manusia bukan 
merupakan delik aduan (Pasal 165 UU 
Paten). Namun, pada UU Merek pelanggaran 
semacam ini masih tetap digolongkan 
sebagai delik aduan.  
 
Menimbang dampak serius dari pelanggaran 
terhadap hak kekayaan intelektual yang 
dalam hal ini berakibat pada kesehatan 
publik dan individu serta lingkungan hidup, 
sudah semestinya pelanggaran semacam itu 
dijadikan delik biasa. Negara memiliki 
kewajiban untuk melakukan  perlindungan 
terhadap masyarakat 
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21. PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1983 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 JO. PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 2A 
Untuk dapat diangkat 
sebagai pejabat 
penyidik Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia 
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
2 huruf a, calon harus 
memenuhi 
persyaratan: 
a. berpangkat 

paling rendah 
Inspektur Dua 
Polisi dan 
berpendidikan 
paling rendah 
sarjana strata 
satu atau yang 
setara; 

b. bertugas di 
bidang fungsi 
penyidikan paling 
singkat 2 (dua) 
tahun; 

c. mengikuti dan 
lulus pendidikan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan  

Aspek 
sumber daya 
manusia 

Terpenuhinya 
kapasitas, 
integritas dan 
kualitas SDM 
yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Menegakkan peraturan perundang-undang 
tidak selalu sama artinya dengan menegakkan 
keadilan. Untuk itu dalam menjalankan 
peraturan tersebut, seseorang perlu memiliki 
ilmu mengenai hukum itu sendiri. Sehingga 
dalam penerapannya dapat berjalan dengan 
baik dan menghadirkan keadilan. 
 
Tidak semua penyidik yang berasal dari 
kepolisian merupakan sarjana hukum. 
Bagaimana mungkin sistem peradilan pidana 
dapat berjalan dengan baik apabila salah satu 
unsur yang menjalankan fungsi tersebut tidak 
memiliki ilmu mengenai hukum pidana. 
 
Dalam Pasal 2A PP tentang Pelaksanaan 
KUHAP memang menyatakan bahwa untuk 
menjadi seorang penyidik, salah satu syaratnya 
adalah berpendidikan paling rendah sarjana 
strata satu. Hal ini tentunya perlu dilakukan 
perubahan formulasi pasal menjadi “… 
berpendidikan paling rendah strata satu 
sarjana hukum …”.69 
 
Usulan perubahan tersebut dilakukan dengan 
harapan seorang penyidik yang memiliki ilmu 
hukum dapat bekerja dengan lebih baik, dan 

Ubah 
Perlu dilakukan perubahan 
formulasi Pasal 2A huruf a 
menjadi “… berpendidikan 
paling rendah strata satu 
sarjana hukum …”. 

 
69

 Disampaikan oleh Maroni dalam kegiatan Focus Group Discussion di Lampung: Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia – BPHN 6 Oktober 2022 
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pengembangan 
spesialisasi fungsi 
reserse kriminal; 

d. sehat jasmani 
dan rohani yang 
dibuktikan 
dengan surat 
keterangan 
dokter; dan 

e. memiliki 
kemampuan dan 
integritas moral 
yang tinggi. 

dapat menunjang kerjasama yang lebih baik 
dengan jaksa penuntut umum selaku pihak 
yang akan mempertahankan bukti-bukti yang 
disampaikan oleh penyidik di persidangan. 
  
Sehingga pelaku tindak pidana dapat dituntut 
dan diadili di persidangan. Penyidikan yang 
berakhir dengan putusan (vrisjpraak) ataupun 
lepas dari segala tuntutan (onslag van alle 
rechtsvervolging) dari pengadilan terhadap 
pelaku tindak pidana. 
 
Hal ini juga didasari dengan temuan di 
lapangani, bahwa terdapat kekurangan 
personel Penyidik yang memiliki keahlian-
keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam 
beberapa perkara tertentu dibutuhkan 
keahlian-keahlian khusus dalam proses 
penyelidikan dan penyidikan, khususnya dalam 
bidang IT, akuntansi. Dengan tidak adanya 
penyelidik dan penyidik memiliki keahlian, 
sering memerlukan ahli. Untuk permintaan 
keterangan ahli tersebut akan menjadi 
halangan dalam penyelidikan dan penyidikan 
baik dalam waktu maupun biaya.70 

  

 
70

 Disampaikan oleh Sopian Sitepu dalam kegiatan Focus Group Discussion di Lampung: Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana 

di Indonesia – BPHN 6 Oktober 2022 
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22. PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 5 
Pemeriksaan terhadap 
anggota Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia dalam rangka 
penyidikan dilakukan 
dengan 
memperhatikan 
kepangkatan sebagai 
berikut: 
a. Tamtama diperiksa 

oleh anggota 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
berpangkat 
serendah-rendahnya 
Bintara; 

b. Bintara diperiksa oleh 
anggota Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia berpangkat 
serendah-rendahnya 
Bintara; 

c. Perwira Pertama 
diperiksa oleh 
anggota Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia berpangkat 
serendah-rendahnya 
Bintara; 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Sumber 
Daya 
Manusia 

Terpenuhin
ya kapasitas, 
integritas 
dan kualitas 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan 

Pasal 5 PP No. 3/2003 mengatur bahwa 
pemeriksaan terhadap anggota Polri 
dilakukan dengan memperhatikan 
kepangkatan. Namun kepangkatan yang 
diatur tersebut tidak mengatur bahwa 
penyidik yang melakukan pemeriksaan adalah 
minimal dalam pangkat yang sama dengan 
anggota Polri yang diperiksa. Misalnya Pada 
pasal 5 huruf d yang mengatur bahwa perwira 
menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian 
yang  berpangkat serendah-rendahnya 
Perwira Pertama. 
 
Padahal penyidikan terhadap anggota Polri 
yang diduga melakukan tindak pidana bukan 
merupakan suatu proses yang mudah, hal 
tersebut karena adanya potensi hambatan 
psikologis dan hierarki yang kemungkinan 
dapat mempengaruhi pemeriksaan. Oleh 
karena itu pemeriksaan terhadap anggota 
Polri seharusnya dilakukan oleh anggota Polri 
yang minimal berada pada pangkat yang sama 
untuk mencegah hambatan psikologis dan 
hambatan hierarki. 

Ubah  
Pasal 5 
pemeriksaan terhadap 
anggota Polri seharusnya 
dilakukan oleh anggota Polri 
yang minimal berada pada 
pangkat yang sama. 
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d. Perwira Menengah 
diperiksa oleh 
anggota Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia berpangkat 
serendah-rendahnya 
Perwira Pertama; 

e. Perwira Tinggi 
diperiksa oleh 
anggota Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia berpangkat 
serendah-rendahnya 
Perwira Menengah. 

2.  Pasal 10 ayat (3) 
Ketentuan tentang 
tata cara pelaksanaan 
pemberhentian 
sementara 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(2) diatur dengan 
Keputusan Kapolri 

Ketepatan 
Jenis PUU 

Delegasi Materi 
muatan 
Permen yang 
didelegasikan 
oleh 
peraturan 
yang lebih 
tinggi hanya 
mengatur 
terbatas yang 
bersifat teknis 
administratif 

Pasal 10 ayat (3) PP No. 3 tahun 2003 
mengatur bahwa pendelegasian pengaturan 
mengenai tata cara pelaksanaan 
pemberhentian sementara dari jabatan dinas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 
kepentingan penyidikan diatur pada 
Keputusan Kapolri. Seharusnya pengaturan 
yang didelegasikan adalah Peraturan 
Kepolisian karena sifatnya adalah mengatur 
(regeling), sedangkan Keputusan Kapolri 
sifatnya keputusan (beschikking). Pada 
pelaksaannya delegasi pengaturan ini sudah 
diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata 
Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan 
Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Bentuknya peraturan perundang-undangan 
yang dibentuk sudah tepat berdasarkan 

Ubah bentuk PUU yang 
didelegasikan. 
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sifatnya bahwa yang akan dibentuk adalah 
pengaturan, bukan keputusan. 
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23. PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN 
TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 9 ayat 2 
Koordinasi di bidang 
operasional penyidikan 
dilaksanakan dengan 
cara: 
1.   menerima surat 
pemberitahuan 
dimulainya penyidikan 
dari PPNS serta 
meneruskan kepada 
Penuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan; 
2.   merencanakan 
kegiatan dalam rangka 
pelaksanaan penyidikan 
bersama sesuai 
kewenangan masing-
masing; 
3.   memberikan bantuan 
teknis, taktis, tindakan 
upaya paksa, dan 
konsultasi penyidikan 
kepada PPNS; 
4.   menerima berkas 
perkara hasil penyidikan 
dari PPNS dan 
meneruskan kepada 
Penuntut Umum sesuai 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Koordinasi 
kelembagaa
n/tata 
organisasi 

Efektivitas 
Koordinasi 
antar 
instansi 
terkait 

Pasal 7 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah 
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. 
Selanjutnya Pasal 14 ayat 1 huruf f Undang-
Undang Polri mengatur bahwa Kepolisian 
Negara Republik Indonesia bertugas 
melakukan koordinasi, pengawasan, dan 
pembinaan teknis terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pasal 
9 ayat 2 PP No. 43/2012 ini telah mengatur 
cara-cara koordinasi di bidang operasional 
penyidikan, namun pada ketentuan sektoral 
bentuk koordinasi tersebut diatur secara 
beragam, khususnya mengenai cara 
penyampaian berkas perkara ke Penuntut 
Umum.  
 
Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 PP No. 43/2012 ini 
maka penyidik Polri menerima berkas perkara 
hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
namun pada Pasal 107 UU Keimigrasian diatur 
bahwa PPNS Keimigrasian menyerahkan 
berkas perkara kepada penuntut umum. 
Sedangkan Pasal 283 UU Pelayaran mengatur 
bahwa PPNS di bidang Pelayaran 
menyampaikan hasil penyidikan kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Polisi. Oleh 

Ubah 
Pengaturan umum mengenai 
pola koordinasi antara Penyidik 
Polri dengan PPNS perlu diatur 
dalam KUHAP, serta perlu 
dilakukan sinkronisasi dengan 
Undang-Undang sektoral 
dengan tetap memperhatikan 
kekhususan di masing-masing 
ketentuan sektoral. 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |239 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan; 
5.   menghadiri atau 
menyelenggarakan gelar 
perkara yang ditangani 
oleh PPNS; 
6.   menerima 
pemberitahuan 
mengenai penghentian 
penyidikan dari PPNS dan 
diteruskan ke Penuntut 
Umum; 
7.   tukar menukar data 
dan informasi mengenai 
dugaan tindak pidana 
yang penyidikannya 
dilakukan oleh PPNS; dan 
8.   menghadiri rapat 
berkala yang 
diselenggarakan oleh 
PPNS. 

karena itu pengaturan mengenai koordinasi 
antara Penyidik Polri dengan PPNS ini perlu 
dibuatkan pengaturannya secara umum 
dalam KUHAP, dengan tetap memberikan 
ruang bagi kekhususan pada masing-masing 
sektor yang mengatur PPNS tersebut. 
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24. PERATURAN PRESIDEN NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 9 
Dalam melaksanakan 
wewenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c, 
Kompolnas dapat 
melakukan kegiatan: 
a. menerima dan 

meneruskan saran 
dan keluhan 
masyarakat kepada 
Polri untuk 
ditindaklanjuti; 

b. meminta dan/atau 
bersama Polri 
untuk 
menindaklanjuti 
saran dan keluhan 
masyarakat; 

c. melakukan 
klarifikasi dan 
monitoring 
terhadap proses 
tindak lanjut atas 
saran dan keluhan 
masyarakat yang 
dilakukan oleh 
Polri; 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Ketercapaian 
hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 

Tujuan pembentukan Kompolnas 
diantaranya adalah guna menjalankan fungsi 
pengawasan fungsional terhadap kinerja 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sehingga kemandirian dan profesionalisme 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
terjamin. Salah satu kinerja kepolisian yang 
sering mendapat sorotan adalah mengenai 
tugas reserse, yakni mencakup penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana, pengawasan 
dan pengendalian penyidikan, 
penyelenggaraan identifikasi, laboratorium 
forensik dalam rangka penegakan hukum 
serta pengelolaan informasi kriminal 
nasional.  
 
Pada tahun 2021 Kompolnas menerima 
aduan sebanyak 3.701 aduan pelanggaran 
polisi sepanjang Januari sampai November 
2021.71 Dari pengaduan tersebut, satuan 
fungsi yang paling banyak diadukan adalah 
reserse, yakni 1.511 pengaduan.72  Artinya 
dari jumlah pengaduan yang diterima 
Kompolnas tersebut, penyelidikan dan 
penyidikan termasuk menjadi tugas Polri 
yang paling banyak dikeluhkan oleh 
masyarakat. 
Namun dalam menjalankan tugas 

Ubah 
Perlu dilakukan penguatan 
tugas, fungsi, dan wewenang 
Kompolnas dengan 
memberikan kewenangan 
investigatif. 

 
71

 https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/15415901/kompolnas-terima-3701-aduan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2021-reserse diakses pada tanggal 10 November 2022 
72

 Ibid. 
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d. meminta 
pemeriksaan ulang 
atau pemeriksaan 
tambahan atas 
pemeriksaan yang 
telah dilakukan 
oleh satuan 
pengawas internal 
Polri terhadap 
anggota dan/atau 
Pejabat Polri yang 
diduga melakukan 
pelanggaran 
disiplin dan/atau 
etika profesi; 

e. merekomendasika
n kepada Kapolri, 
agar anggota 
dan/atau pejabat 
Polri yang 
melakukan 
pelanggaran 
disiplin, etika 
profesi dan/atau 
diduga melakukan 
tindak pidana,  
diproses sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundangundanga
n yang berlaku; 

f. mengikuti gelar 
perkara, Sidang 

pengawasannya Kompolnas tidak mempunyai 
kewenangan investigatif, sehingga hanya 
dapat melakukan kegiatan klarifikasi kepada 
Polri. Hal tersebut menyebabkan pengawasan 
eksternal Kompolnas terhadap kinerja 
kepolisian pada tahap penyelidikan dan 
penyidikan belum dapat berjalan secara 
optimal. Selain itu keterbukaan atas hasil 
pengawasan Kompolnas juga belum 
dijalankan sehingga dukungan masyarakat 
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kompolnas 
masih terbatas. 
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Disiplin, dan Sidang 
Komisi Kode Etik 
Profesi Kepolisian. 

g. mengikuti 
pemeriksaan 
dugaan 
pclanggaran disiplin 
dan kode etik yang 
dilakukan oleh 
anggota dan/atau 
Pejabat Polri. 
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25. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 angka 8 
(1) Pengawasan, 

Pengamatan, 
Penelitian atau 
Pemeriksaan 
adalah serangkaian 
tindakan untuk 
mencari dan 
menemukan suatu 
peristiwa yang 
diduga sebagai 
tindak pidana 
melalui kegiatan 
sebagaimana diatur 
dalam peraturan 
perundang-
undangan sesuai 
dengan lingkup 
tugas dan 
wewenangnya. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP, 
kewenangan untuk melaksanakan 
penyelidikan diberikan kepada Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia. Meski demikian, 
dalam perkembangannya, penyelidikan juga 
dilakukan oleh PPNS maupun Penyidik 
Lembaga, namun dengan istilah yang 
berbeda. Pada Pasal angka 8 Perkapolri No. 
6/2010 ini diatur mengenai kegiatan 
“Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau 
Pemeriksaan” yang memiliki tujuan yang 
sama dengan Penyelidikan yaitu untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana. PPNS pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
misalnya, melakukan kegiatan pengawasan, 
pengamatan, penelitian atau pemeriksaan 
sebelum masuk pada tahap penyidikan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 
penyelidikan juga secara nyata dilakukan oleh 
PPNS, namun dengan istilah yang berbeda. 
Oleh karena itu untuk mengakomodasi 
kebutuhan yang ada saat ini, rumusan 
Penyelidik di dalam KUHAP perlu diperluas 
agar tidak lagi hanya terbatas pada Pejabat 
Polisi saja. Hal ini penting dilakukan agar 
terdapat persamaan persepsi mengenai 
proses penyelidikan. 

Ubah 
Perlu menyelaraskan 
nomenklatur pengawasan, 
pengamatan, penelitian atau 
pemeriksaan dengan istilah 
penyelidikan yang telah diatur 
dalam KUHAP. Selanjutnya 
perlu memperluas ketentuan 
mengenai kewenangan 
penyelidikan dalam Pasal 1 
angka 4 KUHAP menjadi 
sehingga penyelidik mencakup 
pejabat polisi negara Republik 
Indonesia, dan pejabat yang 
diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyelidikan.” 
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26. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN 
PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 29 
(1) Penyidikan perkara 
penyampaian pendapat 
di muka umum dapat 
dilakukan dengan 
prosedur: 

a. penindakan tilang; 
b. tindak pidana 
ringan; 
c. penyidikan perkara 
cepat; dan 
d. penyidikan perkara 
biasa.  

(2) Prosedur penyidikan 
perkara biasa dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.  
(3) Dalam hal terdapat 
barang bukti yang terkait 
dengan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf c, 
huruf d, huruf e, dan 
huruf f, prosedur 
penyitaan dilakukan 
sesuai ketentuan 
peraturan perundang-
undangan. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Penegakan 
hukum 

- Perlu dipertimbangkan efektivitas penyidikan 
perkara penyampaian pendapat di muka 
umum jika melibatkan massa/peserta yang 
berjumlah banyak. Aparat penegak hukum 
dalam hal ini Kepolisian tentunya akan 
kesulitan melakukan tindakan penegakan 
hukum bagi para pelanggar ketentuan yang 
telah diatur, misalnya untuk kasus 
penindakan tilang dan tindak pidana ringan.  
Hal ini akan berpengaruh pada penyidik Polri 
yang tentunya punya keterbatasan dalam hal 
ketersediaan waktu dan personil jika harus 
memproses pelaku pelanggaran yang 
berjumlah sangat banyak. 

Ubah 
 
Penyidikan perkara dengan 
prosedur tilang dan tindak 
pidana ringan perlu 
dipertimbangkan kembali 
dengan melihat efektifitasnya 
di lapangan 
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27. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Bagian Mengingat: 
Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum 
Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 
relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi salah 
satu dasar pembentukan Perkapolri No. 
10/2013 ini sudah dicabut oleh Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). 
Mengingat bahwa definisi pemilu dalam kedua 
Undang-Undang tersebut sudah berubah yang 
berdampak pada keseluruhan pengaturan, 
maka secara umum Perkapolri No. 10/2013 ini 
perlu diubah atau dicabut. 

Ubah 
Diselaraskan dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum. 

2. Pasal 23 
(1) Penyelesaian dan 
penyerahan berkas 
perkara, dilaksanakan 
sebagai berikut: 
a. Penyidik 

menyelesaikan dan 
menyampaikan hasil 
Penyidikannya 
disertai berkas 
perkara kepada 
Penuntut Umum 
paling lama 14 
(empat belas) hari 
sejak menerima 
laporan dari 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
operasional 
atau 
tidaknya 
peraturan 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
tidak dapat 
dilaksanaka
n secara 
efektif 

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 Tentang pemilihan umum 
anggota dewan perwakilan rakyat, dewan 
perwakilan daerah, dan dewan perwakilan 
rakyat daerah, yang merupakan salah satu 
dasar hukum pembentukan Perkapolri No. 
10/2013 ini, saat ini pengaturan terkait 
batasan waktu penyerahan dan 
pengembalian berkas perkara antara 
penyidik dan penuntut umum diatur pada 
pasal 480 Undang-Undang Pemilu. Jangka 
waktu yang diatur oleh pasal 480 Undang-
Undang Pemilu tersebut masih sejalan 
dengan ketentuan Pasal 23 Perkapolri No. 
10/2013 ini, hanya saja pada 480 Undang-
Undang Pemilu diatur bahwa Penuntut 

Ubah 
Perlu pengaturan 
pengecualian Penerapan 
konsep peradilan cepat 
(speedy trial) terhadap 
wilayah dengan kondisi 
geografis tertentu. 
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Bawaslu, Panwaslu 
Provinsi dan 
Panwaslu 
Kabupaten/Kota;  

b. dalam hal hasil 
Penyidikan ternyata 
belum lengkap, 
dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari, 
Penuntut Umum 
mengembalikan 
berkas perkara 
kepada Penyidik 
disertai petunjuk-
petunjuk untuk 
dilengkapi; dan  

c. Penyidik dalam 
waktu paling lama 3 
(tiga) hari sejak 
tanggal penerimaan 
berkas perkara, 
harus sudah 
menyampaikan 
kembali berkas 
perkara tersebut 
kepada Penuntut 
Umum 

umum melimpahkan berkas perkara kepada 
pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari 
sejak menerima berkas perkara dan dapat 
dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. 
Dalam pelaksanaannya konsep peradilan 
cepat (speedy trial) yang diatur pada Undang-
Undang Pemilu tersebut mengalami 
beberapa permasalahan, yakni: 
1. Sulit dalam pelaksanaannya di lapangan, 

terutama di wilayah daerah kepulauan, 
ataupun daerah lain yang memiliki 
kondisi geografis yang khusus, misalnya 
daerah pegunungan yang infrastruktur 
jalan nya belum memadai.  

2. Penanganan tindak pidana pemilu lebih 
sulit dibandingkan dengan penanganan 
tindak pidana pada umumnya. Namun 
beban kesulitan tersebut semakin 
diperberat dengan penerapan speedy 
trial sebagaimana diatur pada UU 
Pemilu, yang mengatur daluwarsa 
penanganan tindak pidana yang sangat 
singkat. Kondisi ini mengakibatkan 
banyaknya kasus tindak pidana pemilu 
yang tidak dapat diajukan pada tahap 
persidangan; 

3. Belum diaturnya pra peradilan dalam 
UU Pemilu sehingga pelaksanaannya 
mengikuti ketentuan Pasal 77 UU No. 8 
Tahun 1981 Tentang KUHAP. Hal ini 
menjadi permasalahan karena UU 
Pemilu telah mengatur batasan waktu 
penanganan tindak pidana pemilu, 
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sehingga ketika seseorang mengajukan 
pra peradilan dan dikabulkan oleh 
pengadilan, maka tindak lanjut 
penanganan tindak pidana tersebut 
menjadi sulit untuk dilakukan, karena 
batasan waktu kadaluarsanya telah 
habis. 

3. Pasal 25 
Pengawasan dilakukan 
oleh: 
a. Kepala Biro 

Pengawasan 
Penyidikan (Karo 
Wassidik) 
Bareskrim Polri 
pada tingkat 
Mabes Polri; 

b. Kepala Bagian 
Pengawasan 
Penyidikan (Kabag 
Wassidik) 
Ditreskrimum 
pada tingkat 
Polda; dan 

c. Kepala Urusan 
Pembinaan 
Operasional 
(Kaurbinopsnal) 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Pengawasan 

Kelembagaan 
pelaksana 
pengawasan 

Secara umum terdapat beberapa 
permasalahan atas hasil akhir dari 4 metode 
pengawasan internal Polri (asistensi, 
supervisi, gelar perkara dan pemeriksaan 
pendahuluan) yaitu: 
a. Tidak dapat dikonsumsi publik, sehingga 

sulit bagi publik untuk memberikan 
penilaian atas kerja-kerja pengawasan 
internal. 

b. Solidaritas, in- group feeling, esprit de 
corps sehingga sulit menghasilkan hasil 
pengawasan yang objektif. 

Dalam beberapa kasus, hasil akhir dari 
pengawasan internal tidak dihasilkan melalui 
prosedur yang sudah ditetapkan, 
manipulatif,dll73. Kedudukan Biro 
Pengawasan Penyidikan Polri (Biro Wassidik) 
yang berada di bawah Bareskrim Polri menjadi 
permasalahannya dalam pelaksanaan 
pengawasan  internal terhadap tahapan 
penyidikan. Namun seharusnya organisasi 
Biro Wassidik tidak berada di bawah satuan 

Ubah 
Untuk menghindari konflik 
kepentingan, Biro 
Pengawasan Penyidikan 
(Rowassidik) sebaiknya 
berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung 
kepada Kapolri, bukan 
Bareskrim. 
 

 
73  Sugeng Teguh Santoso, S.H.  Materi Disampaikan Dalam Rapat Narasumber Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyidikan Dan Penyelidikan, 
24 Oktober 2022 
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Satreskrim pada 
tingkat Polres. 

kerja penyidikan (Kabareskrim) melainkan 
harus langsung berada di bawah Kapolri. 
Selain itu pimpinan Biro Wassidik seharusnya 
dipimpin oleh Jenderal bintang 2. Hal ini untuk 
mengantisipasi potensi hambatan psikologis 
dan hierarki yang kemungkinan dapat 
mempengaruhi kegiatan pengawasan 
penyidikan. 
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28. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA 
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR 
DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN 
ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 23 ayat (1) 
Susunan organisasi 
Bareskrim Polri meliputi: 
c. Biro Pengawas 
Penyidikan (Rowassidik) 
terdiri atas: 

1 Bagian Administrasi 
Penyidikan 
(Bagmindik) meliputi: 
a. Subbagian 

Pengawasan 
Administrasi 
(Subbagwasmin); 

b. Subbagian 
Pengawasan 
Materi dan Berkas 
(Subbagwasmatka
s); dan 

c. Urusan 
Administrasi 
(Urmin). 

2. Bagian Supervisi dan 
Pelaporan (Bagvisilap) 
meliputi: 
a. Subbagian 

Supervisi 
(Subbagvisi); 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Pengawasan 

Kelembagaan 
pelaksana 
pengawasan 

Kedudukan Biro Pengawasan Penyidikan Polri 
(Biro Wassidik) yang berada di bawah 
Bareskrim Polri menjadi permasalahannya 
dalam pelaksanaan pengawasan  internal 
terhadap tahapan penyidikan. Namun 
seharusnya organisasi Biro Wassidik tidak 
berada di bawah satuan kerja penyidikan 
(Kabareskrim) melainkan harus langsung 
berada di bawah Kapolri. Selain itu pimpinan 
Biro Wassidik seharusnya dipimpin oleh 
Jenderal bintang 2. Hal ini untuk 
mengantisipasi potensi hambatan psikologis 
dan hierarki yang kemungkinan dapat 
mempengaruhi kegiatan pengawasan 
penyidikan. 

Ubah 
Untuk menghindari konflik 
kepentingan, Biro 
Pengawasan Penyidikan 
(Rowassidik) sebaiknya 
berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung 
kepada Kapolri, bukan 
Bareskrim. 
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b. Subbagian 
Pelaporan 
(Subbaglap); dan 

c. Urusan 
Administrasi 
(Urmin); 

3. Urusan Tata Usaha 
(Urtu); 
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29. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 angka 3 
Penyidik adalah 
pejabat Polri yang 
diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi  
atau Konsep 

Adanya 
perbedaan 
definisi 
ataupun 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang- 
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Definisi penyidik yang diatur pada Pasal 1 
angka 3 Perkapolri No. 6/2019 ini tidak selaras 
dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP. Pasal 1 angka 
1 KUHAP mengatur bahwa Penyidik adalah 
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. Artinya kata 
Penyidik tidak dapat hanya diasosiasikan 
kepada pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia saja, melainkan harus diasosiasikan 
pula terhadap pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
Apabila ketentuan ini dimaksudkan untuk 
mendefinisikan penyidik yang berasal dari 
Polri saja, maka nomenklatur yang sebaiknya 
dipergunakan adalah Penyidik Polri, bukan 
Penyidik. 

Ubah  
Pasal 1 angka 3. 
Definisi penyidik diselaraskan 
dengan Pasal 1 angka 1 
KUHAP. 

2.  Pasal 6 ayat (1) 
Kegiatan penyelidikan 
dilakukan dengan cara: 
a. pengolahan TKP; 
b. pengamatan 

(observasi); 
c. wawancara 

(interview); 
d. pembuntutan 

(surveillance); 
e. penyamaran 

(undercover); 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 

Aspek 
Koordinasi 
kelembagaan/
tata organisasi 

 

Pembagian 
kewenangan 
dan tugasnya 
jelas 

 

Dalam implementasi di lapangan, Penyidikan 
menjadi tidak efisien karena adanya 
pengulangan tindakan Penyelidikan dalam tahap 
Penyidikan. Hal ini dikarenakan kurang 
maksimalnya teknik Penyelidikan yang 
dipergunakan oleh seorang Penyelidik dalam 
tahap Penyelidikan. Berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan oleh Pokja hal ini dikarenakan 
teknik Penyelidikan yang digunakan hanya 

Tetap 
Penyelidik perlu 
memaksimalkan teknik-teknik 
penyelidikan sehingga tidak 
bertumpu pada teknik 
wawancara saja. 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

f. pelacakan 
(tracking); dan/ 
atau; 

g. penelitian dan 
analsiis dokumen 

sebatas teknik wawancara.74 Bandingkan 

dengan Pasal 6 ayat (1) Perkapolri No. 6 Tahun 
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa 
selain teknik wawancara, dalam tahapan 
Penyelidikan dimungkinkan tindakan lain seperti: 
pengolahan TKP, pengamatan (observation), 
pembuntutan (surveillance), penyamaran 
(undercover), pelacakan (tracking); dan/ atau 
penelitian dan analisis dokumen. Oleh karena itu 
dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik 
perlu memaksimalkan teknik-teknik 
penyelidikan yang ada. 

3.  Pasal 12 
Dalam proses 
penyidikan dapat 
dilakukan keadilan 
restoratif, apabila 
terpenuhi syarat: 
a. materiil, meliputi: 

1. tidak menimbulkan 
keresahan masyarakat 
atau tidak ada 
penolakan 
masyarakat; 
2. tidak berdampak 
konflik sosial; 
3. adanya pernyataan 
dari semua pihak yang 
terlibat untuk tidak 

Ketepatan 
Jenis PUU 

Delegasi Materi 
muatan 
Permen yang 
didelegasikan 
oleh 
peraturan 
yang lebih 
tinggi hanya 
mengatur 
terbatas yang 
bersifat 
teknis 
administratif 

Restorative justice merupakan 
pengembangan konsep hukum yang sudah 
ada sebelumnya seperti istilah diversi pada 
pidana anak, kemudian prinsip hakim 
progresif, sehingga prinsip hukum 
mengedepankan kepastian hukum, keadilan, 
dan kemanfaatan hukum. Sehingga konsep 
restorative justice sebagai salah satu 
penyelesaian pidana dalam criminal justice 
system memberikan adanya pilihan 
penyelesaian yang saling memberikan 
manfaat bagi pelaku dan korban (khususnya 
korban selaku pihak yang dirugikan). Namun 
Penghentian terhadap perkara yang 
diselesaikan melalui restorative justice belum 
memiliki dasar hukum di KUHAP, sehingga 
dasar penerbitan Surat Perintah 

Tetap 
Tidak terdapat permasalahan 
secara normatif. Namun 
ketentuan mengenai keadilan 
restoratif diatur terlebih 
dahulu dalam perubahan 
KUHAP. 

 
74

 Disampaikan oleh Wisnu Widarto dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di Bekasi (21-23 November 2022) 
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keberatan, dan 
melepaskan hak 
menuntutnya di 
hadapan hukum; 
4. prinsip pembatas: 
a) pada pelaku: 

1) tingkat 
kesalahan pelaku 
relatif tidak berat, 
yakni kesalahan 
dalam bentuk 
kesengajaan; dan 
2) pelaku bukan 
residivis; 

b) pada tindak pidana 
dalam proses: 

1) penyelidikan; 
dan 
2) penyidikan, 
sebelum SPDP  
dikirim ke 
Penuntut Umum; 

 
b. formil, meliputi: 

1. surat permohonan 
perdamaian kedua 
belah pihak (pelapor 
dan terlapor); 
2. surat pernyataan 
perdamaian (akta 
dading) dan 
penyelesaian 
perselisihan para pihak 

Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap 
kasus yang diselesaikan dengan mekanisme 
restorative justice belum didukung dasar 
hukum dalam KUHAP. Karena menurut pasal 
109 ayat 2 KUHAP penghentian penyidikan 
hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat 
cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata 
bukan merupakan tindak pidana atau 
penyidikan dihentikan demi hukum. Oleh 
karena itu ketentuan mengenai keadilan 
restorative ini tidak tepat diatur pada 
Perkapolri, melainkan harus diatur pada 
KUHAP. 
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yang berperkara 
(pelapor, dan/atau 
keluarga pelapor, 
terlapor dan/atau 
keluarga terlapor dan 
perwakilan dari tokoh 
masyarakat) diketahui 
oleh atasan Penyidik; 
3. berita acara 
pemeriksaan 
tambahan pihak yang 
berperkara setelah 
dilakukan 
penyelesaian perkara 
melalui keadilan 
restoratif; 
4.    rekomendasi gelar 
perkara khusus yang 
menyetujui 
penyelesaian keadilan 
restoratif; dan 
5. pelaku tidak 
keberatan dan 
dilakukan secara 
sukarela atas tanggung 
jawab dan ganti rugi. 

2.  Pasal 13 ayat 1 huruf a 
Penyidikan dilakukan 
dengan dasar: 

a. Laporan Polisi 
b. Surat Perintah 

Penyidikan 

Disharmoni 
Pengaturan 

Kewenangan Adanya 
pengaturan 
mengenai hal 
yang sama 
pada 2 (dua) 
atau lebih 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna 

Ubah  
Pasal 13 ayat 1 
Perlu perluasan dasar 
dilaksanakan penyidikan 
yakni mencakup Laporan 
Polisi dan Laporan hasil 
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peraturan 
yang berbeda 
hierarki, 
tetapi 
memberikan 
kewenangan 
yang 
berbeda 

menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 
106 KUHAP, Penyidik yang mengetahui atau  
menerima laporan dan pengaduan tentang   
terjadinya suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak wajib melakukan penyidikan. 
Artinya penyidikan tidak hanya dapat 
dilakukan atas adanya laporan atau 
pengaduan, melainkan dapat dilakukan pula 
atas adanya:  

1. Laporan hasil penyelidikan; 
2. Informasi; 
3. Keadaan tertangkap tangan yang diikuti 

dengan penyerahan tersangka dan atau 
barang bukti dari masyarakat atau,  

4. Hasil kegiatan intelijen75 
Pasal 13 ayat 1 huruf a Perkapolri No 6/2019 ini 
disharmoni secara vertikal dengan Pasal 106 
KUHAP karena membatasi dasar pelaksanaan 
penyidikan pada Laporan Polisi saja. 

penyelidikan, Informasi, 
Keadaan tertangkap tangan 
yang diikuti dengan 
penyerahan tersangka dan 
atau barang bukti dari 
masyarakat dan/atau Hasil 
kegiatan intelijen. 
 
 

3.  Pasal 28 ayat (2) 
Apabila berkas perkara 
dikembalikan oleh 
Penuntut Umum 
kepada Penyidik, 
berkas perkara 
diserahkan kembali ke 
Penuntut Umum 
setelah dilakukan 
pemenuhan petunjuk 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Penegakan 
hukum 

Kepatuhan 
aparat 
penegak 
hukum 

Kejadian bolak baliknya berkas perkara antara 
penyidik dan penuntut umum diantaranya 
disebabkan karena kedua belah pihak 
mempunyai argumen yang berbeda-beda 
terhadap suatu perkara. Masing-masing 
argumen tersebut dapat dibenarkan, tetapi 
belum tentu dapat dipertanggung jawabkan 
oleh jaksa maupun penyidik sehingga terjadi 
ketimpangan tujuan antara penyidik yang 
memperhatikan hak asasi dari pelaku dan 

Ubah 
Perlu diatur konsekuensi 
apabila penyidik tidak segera 
menyerahkan kembali berkas 
perkara kepada penuntut 
umum. 

 
75

 Chairul Huda, Op.Cit 
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Penuntut Umum 
terhadap kekurangan 
isi/materi berkas 
perkara 

penuntut umum memiliki tujuan untuk 
melindungi kepentingan masyarakat umum. 
Konsekuensi hukum yang dapat timbul 
dikarenakan bolak baliknya berkas perkara 
adalah faktor efisiensi untuk melakukan 
penyidikan akan berkurang, yang nantinya 
akan berimbas pada timbulnya ketidakpastian 
hukum dari nasib perkara dan bukan tidak 
mungkin akan menimbulkan kerugian bagi para 
pencari keadilan (justisialbellen). Disamping 
itu, hal tersebut berpotensi terbukanya ruang 
bagi oknum aparat penegak hukum untuk 
melakukan penyalahgunaan wewenang yang 
akan melanggar hak-hak tersangka maupun 
korban.76 Oleh karena itu perlu adanya 
Konsekuensi hukum bila penyidik tidak mampu 
melengkapi kekurangan berkas perkara. 

4.  Pasal 31 
Gelar perkara 
dilaksanakan dengan 
cara: 
a. Gelar perkara 

biasa; 
b. Gelar perkara 

khusus 

Ketepatan 
Jenis 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Delegasi Materi 
muatan 
Permen yang 
didelegasikan 
oleh 
peraturan 
yang lebih 
tinggi hanya 
mengatur 
terbatas yang 
bersifat teknis 
administratif 

Pasal 1 angka 24 mengatur bahwa gelar 
perkara adalah kegiatan penyampaian 
penjelasan tentang proses penyelidikan dan 
penyidikan oleh penyidik kepada peserta 
gelar dan ditindaklanjuti dengan diskusi 
kelompok untuk mendapat 
tanggapan/masukan/koreksi guna 
menghasilkan rekomendasi untuk 
menentukan tindak lanjut proses 
penyelidikan dan penyidikan. Pada praktiknya 
gelar perkara menjadi suatu tahapan yang 
penting dan merupakan bagian dari proses 

Ubah 
Gelar perkara belum diatur 
dalam KUHAP. Oleh karena 
itu perlu dikaji urgensi 
pengaturannya dalam 
Peraturan pemerintah 
tentang Pelaksanaan KUHAP. 

 
76

 Putu Tresna Nararya Indranugraha dan I Gede Artha, “Konsepsi Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP”. (Jurnal Kertha Wicara Vol 8 Nomor 2 (2019), hlm. 9. 
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dan sistem peradilan pidana terpadu 
(integrated criminal justice system). Namun 
pengaturan mengenai gelar perkara tidak 
diatur dalam KUHAP maupun Undang-
Undang Polri. oleh karena itu apabila memang 
sangat dibutuhkan, perlu dilakukan kajian 
lebih lanjut mengenai urgensi pengaturan 
gelar perkara dalam Peraturan Pemerintah 
tentang Pelaksanaan KUHAP.  Sedangkan 
Peraturan Kepolisian No. 6 tahun 2019 ini 
dapat mengatur teknis gelar perkara dalam 
proses penyelidikan dan penyidikan. 

5.  Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Partisipasi 
Masyarakat 

Dari segi 
terbukanya 
akses untuk 
partisipasi 
masyarakat 

Pasal 33 ayat 2 mengatur bahwa pelaksanaan 
gelar perkara khusus wajib mengundang 
fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri 
serta ahli. Namun dalam pengaturan 
mengenai gelar perkara pada Bab IV 
Perkapolri ini, yakni dari Pasal 31 – Pasal 33 
tidak ada ketentuan yang mewajibkan 
dilibatkannya pihak pelapor dan terlapor 
(korban). Dengan tidak adanya kewajiban 
tersebut, dalam pelaksanaannya Penyidik 
dapat melakukan gelar perkara tanpa dihadiri 
oleh pihak pelapor dan terlapor (korban). 
Misalnya hal ini terlihat pada perkara 
praperadilan yang telah diputus berdasarkan 
Putusan No.33/Pid/Prap/2020/PN.Jkt.Sel 
yang memutus bahwa penetapan tersangka 
tidak sah karena gelar perkara tidak 
mengundang fungsi pengawasan dan fungsi 
hukum Polri atau pengawas penyidikan dan 
pejabat terkait, dan tidak menghadirkan 

Perlu mengatur kewajiban 
pelibatan pihak pelapor dan 
terlapor (korban) dalam gelar 
perkara. 
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pelapor dan terlapornya, serta tanpa adanya 
diskusi kelompok sehingga penilaian hasil 
penyelidikan sangat subjektif dan tidak tepat. 
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1.  Pasal 2 
(1)Penanganan    Tindak  
 Pidana    berdasarkan 
Keadilan Restoratif 
dilaksanakan pada 
kegiatan: 
a. Penyelenggaraan 
fungsi Reserse Kriminal; 
b. Penyelidikan; atau 
c. Penyidikan. 

 
(2) Penyelenggaraan 
fungsi Reserse Kriminal 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan oleh 
pengemban fungsi 
Pembinaan Masyarakat 
dan Samapta Polri sesuai 
dengan tugas dan 
kewenangannya. 

 
(3)    Penyelidikan atau 
penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c, 
dilakukan oleh penyidik 
Polri. 

 

Ketepatan 
Jenis PUU 

Delegasi Materi 
muatan 
Permen yang 
didelegasikan 
oleh 
peraturan 
yang lebih 
tinggi hanya 
mengatur 
terbatas yang 
bersifat teknis 
administratif 
 

Secara substansi peraturan Polri tentang 
penanganan tindak pidana berdasarkan 
keadilan restoratif sudah memberikan 
peluang terhadap penyelesaian kasus tindak 
pidana sebelum berlanjut ke tahap 
penuntutan. Dalam implementasinya 
nampaknya masih akan menjumpai sejumlah 
kendala. Belum adanya undang-undang yang 
mengatur secara tegas tentang restorative 
justice  menjadi kendala tersendiri. 
Penghentian terhadap perkara yang 
diselesaikan melalui restorative justice belum 
memiliki dasar hukum di KUHAP, sehingga 
dasar penerbitan Surat Perintah 
Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap 
kasus yang diselesaikan dengan mekanisme 
restorative justice belum didukung dasar 
hukum dalam KUHAP. Karena menurut pasal 
109 ayat 2 KUHAP penghentian penyidikan 
hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat 
cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata 
bukan merupakan tindak pidana atau 
penyidikan dihentikan demi hukum.  
 
Selain itu aparat penegak hukum yang 
berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan 
hakim, jika sebagian besar dari mereka masih 
berpikiran retributive (penghukuman), maka 

Tetap 
Pengaturan mengenai 
keadilan restoratif perlu 
dimasukkan dalam 
perubahan KUHAP 

. 
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(4)    Penanganan Tindak 
Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, dapat dilakukan 
penyelesaian Tindak 
Pidana Ringan. 

 
(5)    Penanganan Tindak 
Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c, 
dapat dilakukan 
penghentian 
Penyelidikan atau 
Penyidikan. 

 

restorative justice akan sulit terwujud.77 
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud 
MD menyetujui penerapan prinsip keadilan 
restoratif, tetapi dengan catatan 
menggunakan roh hukum asli Indonesia, 
sebab dia mempertanyakan bagaimana 
caranya menentukan batasan yang 
diperlukan dalam menetapkan suatu perkara 
bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan 
restoratif. Hal ini dikarenakan, adanya 
kekhawatiran jika penentuan batas-batas 
tersebut tidak jelas, maka prinsip keadilan 
restoratif akan sulit diterapkan sehingga 
dinilainya konferensi mengenai keadilan 
restoratif sangat penting dan perlu kompilasi 
ketentuan keadilan restoratif yang dimiliki 
Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah 
Agung.78  
 
Selain itu Mahfud MD menginisiasi tim dalam 
rangka mensinkronisasi aturan penghentian 
perkara tindak pidana melalui mekanisme 
keadilan restoratif bidang politik, hukum, dan 
keamanan. Tujuan  terpenting dari tim ini 
adalah terakomodirnya Keadilan Restoratif 
dalam KUHAP, untuk dijadikan sebagai 
payung hukum bersama. Hal itu diyakini bisa 
menyamakan persepsi dan langkah yang 

 
77 https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/ (diakses pada 14 November 2022) 
78 https://kabar24.bisnis.com/read/20221101/16/1593857/mahfud-md-sebut-penerapan-keadilan-restoratif-tidak-boleh-sembarangan (diakses pada tanggal 14 November 2022) 
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dilakukan masing-masing instansi penegak 
hukum, seperti Polri dan Kejaksaan. 
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31. PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 039/A/JA/10/2010 TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK 
PIDANA KHUSUS SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-017/A/JA/07/2014 TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 039/A/JA/10/2010 TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN 
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Keseluruhan 
ketentuan 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Ketercapaian 
hasil 

Ketercapaian 
tujuan dari 
politik hukum 
pembentukan 
peraturan 

Peraturan ini adalah peraturan turunan dari 
UU Kejaksaan. Dalam peraturan diatur mulai 
dari apa saja bentuk tindak pidana khusus, 
bagaimana proses penyelidikan dan 
penyidikan sampai dengan penuntutan di 
kejaksaan dan prosedur prosedur lainnya. 
mengenai lingkup penyelidikan dan 
penyidikan yang diatur dalam perja ini yaitu 
penyidikan yang merupakan wewenang 
Kejaksaan perlu kajian lebih lanjut dari 
internal kejaksaan mengenai efektivitas dari 
implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 
039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola 
Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Khusus Jo. Peraturan Jaksa 
Agung Nomor Per-017/A/JA/07/2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang 
Tata Kelola Administrasi Dan Teknis 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus  
demi kepastian hukum. Hal ini mengingat 
dengan semakin besar tuntutan untuk 
menyelesaikan perkara dengan cepat tepat 
dan efisien yang relevan dengan situasi saat 
ini. Misalnya rezim penyidikan dan 
penyelidikan yang dalam berbagai peraturan 
yang ada timbul isu apakah perlu 

Tetap 
 
Perlu kajian lebih lanjut terkait 
efektivitas. 
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penyelidikan dan penyidikan ini menjadi satu 
mekanisme yang sama. 

2.  Pasal 1 (Perubahan) 
Dalam Peraturan Jaksa 
Agung ini, yang 
dimaksud dengan:  
1. Perkara tindak 

pidana khusus 
adalah:  

a. Perkara tindak 
pidana korupsi, 
tindak pidana 
perpajakan dan 
perkara tindak 
pidana ekonomi 
(kepabeanan dan 
cukai);  

b. Perkara 
pelanggaran HAM 
yang berat yang 
penanganannya 
hanya di Kejaksaan 
Agung; dan  

c. Perkara tindak 
pidana pencucian 
uang yang tindak 
pidana asalnya 
merupakan tindak 
pidana 
sebagaimana 
dimaksud pada 
huruf a dan b. 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa 

Kejelasan 
dan 
Ketegasan 
agar tidak 
terjadi 
multitafsir 

Pembatasan/penentuan apa saja tindak pidana 
khusus justru diatur di Perja dengan dasar 
hukum Undang-undang yang memberikan 
wewenang kejaksaan untuk melakukan 
penyidikan maupun penyelidikan. 
Dalam ayat 2 diatur perkara tindak pidana 
pencucian uang yang tindak pidana asalnya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b. 
Dalam huruf a Perkara tindak pidana korupsi, 
tindak pidana perpajakan dan perkara tindak 
pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai). Ini 
memang bisa peluang dilakukan tindak pidana 
pencucian uang. Akan tetapi dalam huruf b tidak 
dimungkinkan tindak pidana pencucian uang 
yang asalnya dari pelanggaran HAM 
 

Ubah, huruf c menjadi: 
Perkara tindak pidana 
pencucian uang yang tindak 
pidana asalnya merupakan 
tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

 



 

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM |264 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

3.  PENYELIDIKAN TINDAK 
PIDANA KORUPSI 
Pasal 2 
(1) Sumber 
Penyelidikan terdiri 
dari: 
1. Laporan (jo. Pasal 1 

Laporan adalah 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
KUHAP. termasuk 
laporan hasil temuan 
penyelidik) 

2. Hasil audit BPK 
RI/BPKP 

3. Hasil pemeriksaan 
dari unit 
pengawasan internal 
(termasuk laporan 
hasil pengawasan 
Jaksa Agung Muda 
Pengawasan/Asisten 
Pengawasan) 

4. Pelimpahan perkara 
dari Jaksa Agung 
Muda 
Intelijen/Asisten 
Intelijen/Kepala 
Seksi Intelijen 

5. Pelimpahan perkara 
dari Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana 
Umum/Asisten 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa 

Kejelasan  Dari Pasal 2 dan Pasal 8 dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dari sumber penyelidikan berdasarkan 
pasal 8 dapat langsung ditingkatkan ke proses 
penyidikan atau dilanjutkan penyelidikan 
sampai laporan hasil penyelidikan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8. 

Tetap, tetapi perlu 
diformulasikan kembali jika 
akan dirumuskan penyelidikan 
dan penyidikan menjadi satu 
alur mekanisme  
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Tindak Pidana 
Umum/Kepala Seksi 
Tindak pidana 
Umum 

6. Pelimpahan perkara 
dari Jaksa Agung 
Muda Perdata dan 
Tata Usaha 
Negara/Asisten 
Perdata dan Tata 
Usaha 
Negara/Kepala Seksi 
Perdata dan Tata 
Usaha Negara 

(2) Laporan pengaduan 
masyarakat menjadi 
sumber penyelidikan 
apabila materi kasus 
ada kaitannya dengan 
dugaan tindak pidana 
korupsi 
(3) Laporan hasil 
temuan penyelidik 
sebagai sumber 
penyelidikan, 
dilaporkan secara 
langsung kepada 
Pejabat Teknis 
Penyelidikan dan 
berlaku ketentuan 
mekanisme telaahan 
staf. 
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4.  Penyidikan tindak 
Pidana Korupsi 
Pasal 8 
Sumber penyidikan 
terdiri dari: 
a. sumber penyelidikan 

perkara tindak 
pidana korupsi yang 
oleh Pimpinan 
diputuskan untuk 
ditingkatkan ke 
tahap penyidikan 

b. Laporan hasil 
penyelidikan 
perkara tindak 
pidana korupsi yang 
oleh Pimpinan 
diputuskan untuk 
ditingkatkan ke 
tahap penyidikan 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa 

Kejelasan  Lihat analisis pasal 2. Lihat rekomendasi pasal 2 

5. 3
.  

Pasal 22  
(1) Dalam waktu paling 
lama 20 (dua puluh) hari 
sejak diputuskannya 
Laporan Perkembangan 
Penyidikan lll 
(Lapbangdik llI) olen 
Pimpinan,Tim Penyidikan 
berkewajiban 
menyampaikan laporan 
perkembangan hasil 
kepada Pimpinan melalui 

Kejelasan 
Rumusan 

Penggunaan 
Bahasa 

Tidak Jelas Dalam pasal 22 ayat (2) tidak jelas apa yang 
dimaksud kalimat dalam pengaturan ini. 
Kesalahan dalam kalimat mengakibatkan 
pengaturan ini tidak jelas dan bahkan berpotensi 
tidak dapat dilaksanakan. 

Ubah 
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Pejabat Teknis setingkat 
di bawahnya.  
(2) Apabila Tim 
Penyidikan 
menyampaikan dalam 
Laporan hasil Penyidikan 
dengan memberikan 
kesimpulan atas hasil 
penyidikan dan pimpinan 
memberi keputusan atas 
hasil penyidikan. 

6. 4
.  

Pasal 1198A  
Dengan berlakunya 
Peraturan Jaksa Agung 
ini, maka penanganan 
perkara Tindak Pidana 
Perikanan baik secara 
administrasi maupun 
teknis dialihkan ke 
Bidang Tindak Pidana 
Umum. 

Efektivitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan 
situasi saat 
ini 

Dengan 
adanya 
perubahan 
pengaturan
menjadi 
relevan  

Tindak Pidana Perikanan sudah tepat tidak 
menjadi tindak pidana khusus dan tindak 
pidana perikanan telah diatur dalam UU No. 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo, UU 45 
tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan 

Tetap 

 


