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ABSTRAK 

 
Isyanna Tri Setya Oktori,  E 1106141, STUDI PERBANDINGAN HUKUM 

PENGATURAN SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT 

HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DENGAN SWEDISH CODE OF 

JUDICIAL PROCEDURE, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan dan 

perbedaan pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara pidana 

di Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure serta apakah kelebihan dan 

kelemahan sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara pidana di 

Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat 

prespektif, menemukan perbandingan hukum yang membandingkan antara 

pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara pidana di 

Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure. Jenis data yang digunakan 

yaitu data sekunder. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder. Sumber data 

sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder, dengan cara mencari data-data 

dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian sumber data sekunder diolah 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan komparatif (comparative approach) dalam hal yang sama. Analisis data 

dilaksanakan dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat 

umum berupa menjadi yang lebih khusus. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan kesatu, 

persamaan kewenangan kejaksaan di Indonesia dengan Swedia adalah berwenang 

melakukan penuntutan, perbedaan kewenangan kejaksaan di Indonesia adalah tidak 

mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, 

sedangkan di Swedia, jaksa penuntut umum tidak hanya memiliki kewenangan 

penuntutan tetapi dapat langsung melakukan penyidikan terhadap semua perkara 

tindak pidana baik umum maupun khusus. Kedua, kelebihan dan kelemahan sistem 

penuntutan di Indonesia dengan Swedia adalah menganut dua sistem, Mandatory 

Prosecutorial System dan Discretionary Prosecutorial System. 

 

 

Kata kunci : Perbandingan hukum, sistem penuntutan pekara pidana. 
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ABSTRACT 

 

Isyanna Tri Setya Oktori, E1106141. 2010. A COMPARATIVE STUDY ON 

CRIMINAL CASE PROSECUTION SYSTEM ACCORDING TO 

INDONESIAN PENAL CODE AND SWEDISH CODE OF JUDICIAL 

PROCEDURE, Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 

 

This research aims to find out the similarity and difference of criminal case 

prosecution system regulation according to Indonesian penal code and Swedish code 

of judicial procedure as well as the strength and weakness criminal case prosecution 

system regulation according to Indonesian penal code and Swedish code of judicial 

procedure. 

 

This study belongs to a normative or doctrinal law research that is prescriptive 

in nature, finding the law comparison of the criminal case prosecution system 

regulation according to Indonesian penal code and Swedish code of judicial 

procedure. The data type employed was secondary data source. The secondary data 

source used included primary, secondary and tertiary law materials. Technique of 

collecting data used was library study constituting the secondary data collection by 

looking for data from books, documents, archives and also legislations relevant to the 

research object. Then the secondary data source was processed using comparative 

approach. The data analysis used was deductive logic to draw a conclusion from the 

general one to the more particular one. 

 

Considering the result of research, it can be concluded that: firstly, the 

similarity includes the authority of Indonesian public prosecutor offices and that of 

Sweden to prosecute while the difference is that Indonesian public prosecutor offices 

does not have authority of investigating case, from the beginning to the advanced 

step, meanwhile in Sweden, the public prosecutor office does not have the authority 

of prosecuting but can directly investigate all criminal cases, both general and 

particular. Secondly, the strength and weakness of prosecution system in Indonesia 

and Sweden embraces two systems: Mandatory Prosecutorial and Discretionary 

Prosecutorial Systems. 

 

 

Keywords: Law comparison, criminal case prosecution system 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III,  ditegaskan 

bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu 

berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang–Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin hak–hak 

asasi manusia, misalnya hak asasi manusia dibidang hukum yaitu segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk 

menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan 

bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma atau kaidah untuk 

menjamin hak–hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri.   

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk 

mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang 

sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Hal ini hukum di 

negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati 

bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-

masing. 

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat 

dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada 

nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik 

adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum 

dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat 

adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan 
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penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan 

umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum 

tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokanya dengan suatu peraturan hukum 

pidana,akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan 

pada proporsi yang sebenarnya. 

Setiap Negara memiliki lembaga yang bergerak dibidang penuntutan, 

seperti halnya di negara Amerika, Belanda, Perancis, Swedia, dan Jepang. 

Penuntutan di setiap negara memiliki posisi yang berbeda dalam kerangka negara. 

Kesamaannya adalah bahwa di setiap negara ada beberapa pejabat publik (sering 

kali menteri Kehakiman), yang bertanggung jawab di parlemen untuk performa 

layanan penuntutan. Pengaruh langsung yang lebih dari warga adalah ketika 

mereka diperbolehkan untuk memilih hakim dan jaksa, sistem ini yang dikenal di 

Amerika Serikat. Amerika Serikat (setidaknya di tingkat negara bagian). Efeknya 

adalah bahwa seorang jaksa harus mengambil kehendak publik diperhitungkan, 

jika ia ingin mempertahankan jabatannya (Openbaar Ministerie  Speech  A 

Prosecution Service must always be a Public Prosecution Service, 16 Pebruari 

2006). 

Kedudukan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

melainkan hanya diatur di dalam undang-undang. Susunan Kekuasaan Mahkamah 

Agung dan Kejaksaan Agung dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Jaksa memahami bahwa sebagai “kuasa hukum” (legal representative) 

dari kepolisian dan untuk menjelaskan pendapat-pendapat pihak kepolisian 

dihadapan pengadilan atau Jaksa dapat pula mengambil peran sebagai “konsultan 

hukum” (Domestic legal adviser) yang memberikan nasehat hukum kepada polisi 
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bagaimana melaksanakan prosedur-prosedur hukum. Tetapi di lain pihak, Jaksa 

menganggap dirinya sebagai pihak yang utama dalam “mewakili pengadilan” 

dalam melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan 

hukum. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia 

adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan 

sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan 

sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping 

sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya 

instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-

Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan 

kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara 

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.  

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, maka  pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan 

harus dilaksanakan secara merdeka. Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan 

adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas 

dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur tentang tugas dan 

wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :  
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1. Melakukan penuntutan. 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. 

4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang.  

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

Praktek keberadaan sistem penuntutan dalam suatu negara tidak memiliki 

keseragaman, masing-masing negara memiliki model yang berbeda-beda. Pada 

negara-negara Eropa Kontinental keberadaan sistem penuntutan jika dikaitkan 

dengan teori pemisahan kekuasaan (Separation of powers) melahirkan beberapa 

model (type), seperti: 

1. Sistem penuntutan merupakan bagian kekuasaan esekutif, berada dibawah 

Menteri Kehakiman dan kepala pemerintahan. Model seperti ini disebut 

model perancis (Prosecutions of Freanch type). Selain diadopsi oleh negara 

Peracis juga dapat ditemukan pada negara antara lain Czech Republic, 

Netherlands dan Japan. 

2. Sistem penuntutan yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan eksekutif, 

bertanggungjawab kepada parlemen. Model seperti ini dapat ditemukan pada 

negara antara lain Hungaria, Slovak Republic dan Macedonia. 

3. Sistem penuntutan tercakup dan memiliki hubungan dengan kekuasaan 

kehakiman (judicial). Model seperti ini dapat ditemukan pada negara, antara 

lain Italia dan Bulgaria. 

Semua model di atas hanya bersifat fungsional yakni berkaitan dengan 

masalah mencari jawaban yang mana dari tiga model penuntutan tersebut lebih 
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memenuhi syarat terciptanya negara hukum yang demokratis. Berbeda dengan 

negara-negara Eropa Kontinental, beberapa negara-negara ex-komunis terdapat 

kecenderungan meletakkan lembaga pelaksana sistem penuntutan sebagai bagian 

kekuasaan kehakiman dan tidak berada dibawah kekuasaan pemerintah, sehingga 

sistem penuntutan menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan 

kehakiman. 

Dengan berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hal-hal 

tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan 

kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang 

berbentuk penulisan hukum dengan judul : “STUDI PERBANDINGAN 

HUKUM PENGATURAN SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA 

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DENGAN 

SWEDISH CODE OF JUDICIAL PROCEDURE”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan 

dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah 

yang diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Apakah persamaan dan perbedaan Pengaturan sistem penuntutan perkara 

pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dengan Swedish code of 

judicial procedure? 

2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengaturan sistem penuntutan perkara 

pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dengan Swedish code of 

judicial procedure? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. 

Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan 

pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara 

Pidana di Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure. 

b. Untuk mengetahui secara jelas kelebihan dan kelemahan sistem  

penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia 

dengan Swedish code of judicial procedure. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 

hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna 

memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek 

hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum khususnya tentang 

penuntutan menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Acara Pidana 

Swedia yang sangat berarti bagi penulis. 

c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Memberikan bahan masukan dan wawasan yang dipergunakan dalam 

penulisan karya ilmiah di bidang hukum. 
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b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 

c. Untuk lebih mendalami teori–teori yang telah penulis peroleh selama 

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti 

b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. 

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah 

yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai 

dalam hal sistem penuntutan. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya yang berkaitan dengan 

pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara 

pidana Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan 

dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga 

penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun 

memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. 

Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat 

signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil 

penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode 

atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan 

termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan 

yang sistematis menyangkut aturan yang mengatur kategori sah tentang 

undang-undang tertentu, meneliti hubungan antara aturan, serta meneliti 

bahan pustaka atau sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud 

Marzuki, 2006: 32). 

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian doktrinal ini 

adalah perbandingan hukum yang membandingkan antara Pengaturan Sistem 

Penuntutan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia 

dengan Swedish Code Of Judicial Procedure. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. 

Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari 

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep 

hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22). 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

9 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). 

Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan 

penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan komparatif 

(comparative approach). 

4. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh 

seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan 

kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber tertulis 

lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. 

5. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka 

yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis 

gunakan adalah : 

1) Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke III. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia. 

5) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 

6) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

7) Swedish Code Of Judicial Procedure. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

hukum primer, seperti : 

 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam 

penelitian ini. 

 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, diantaranya: 

1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini. 

2) Kamus Hukum. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan, yaitu pegumpulan data sekunder. Penulis 

mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang 

akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data 

yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya 

dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data 

sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, 

dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, perbandingan penuntutan akan dianalisis dengan 

logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam 

penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari 
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penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-

dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber 

penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang 

diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang 

diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan, 

serta kelebihan dan kelemahan sistem penuntutan yang ada di Indonesia 

dengan Swedia berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana 

(KUHAP) dan Swedish Code Of Judicial Procedure.  

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud 

metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles 

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor 

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat 

khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). 

Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat 

premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta 

hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand 

arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat 

individual (Johnny Ibrahim, 2008: 249). 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam 

penelitiannya membagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap–tiap bab dibagi dalam 

sub-sub yang disesuai kan dengan lingkup pembahasannya.  

Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I     : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang 

pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta 

mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam 

penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan 

Tentang Perbandingan Hukum. Kedua, Tinjauan Tentang Penuntutan. 

Ketiga, Tinjauan Tentang Macam-Macam Sistem Hukum. Keempat, 

Tinjauan Umum Tentang Swedish Code Of Judicial Procedure. 

Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka pemikiran. 

BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang 

telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana perbandingan tentang 

hukum pengaturan sistem penuntutan perkara pidana menurut Hukum 

Acara Pidana di Indonesia dengan Swedish code of judicial procedure. 

BAB IV  :  PENUTUP 

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 

simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas 

permasalahan yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik 

langsung maupun tidak langsung. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka teori 

1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum 

a. Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum 

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, 

diterjemahkan: comparative law (bahasa Inggris), vergleihende 

rechstlehre (bahasa Belanda), droit comparé (bahasa Perancis). Istilah 

ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering 

diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, 

menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi 

pendidikan hukum di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2000: 6). 

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah 

perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di 

kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan 

dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang 

hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk 

memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan 

definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal. 

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan 

hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum 

tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-

asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan 

teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah 

hukum (Rudolf B. Schlesinger dikutip Romli Atmasasmita, 2000 : 7). 

. 
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Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah 

suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan 

perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang 

dibandingkan (Romli Atmasasmita, 2000: 7). 

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah 

suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam 

semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara comparative 

law dan foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama 

untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan 

pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa 

secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain 

(Winterton, dalam The Am.J.of Comp. L., 1975: 72 diterjemahkan 

dalam buku Romli Atmasasmita, 2000: 7). 

Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu 

perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan 

dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, 

Gutteridge, Rene David, dan George Winterton (Romli Atmasasmita, 

2000: 8). 

Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang 

ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) 

mempunyai lingkup: (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan 

perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya 

(Romli Atmasasmita, 2000: 9). 

Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan 

hukum mencakup: “analysis and comparison of the laws”. Pendapat 

tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui 

perbandingan sebagai cabang ilmu hukum (Romli Atmasasmita, 2000: 

9). 
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Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum 

sebagai berikut: “Comparative law is simply another name for legal 

science, or like other branches of science it has a universal humanistic 

outlook ; it contemplates that while the technique nay vary, the 

problems of justice are basically the same in time and space 

throughout the world”. (Perbandingan hukum hanya suatu nama lain 

untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu 

ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum 

memiliki wawasan yang universal, sekalipun  caranya berlainan, 

masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat 

di seluruh dunia) (Romli Atmasasmita, 2000: 9). 

Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum 

sebagai berikut: 

Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining 

similarities and differences and finding out relationship between 

various legal sistems, their essence and style, looking at comparable 

legal institutions and concepts and typing to determine solutions to 

certain problems in these sistems with a definite goal in mind, such as 

law reform, unification etc. 

(Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum 

yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta 

menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-

sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum 

konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas 

masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud 

dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-

lain) (Romli Atmasasmita, 2000: 10). 

Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum 

dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu : “Comparative law is the 

comparison of the spirit and style of different legal sistem or of 
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comparable legal institutions of the solution of comparable legal 

problems in different sistem”. (Perbandingan hukum adalah 

perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-

beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau 

penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam 

sistem hukum yang berbeda-beda) (Romli Atmasasmita, 2000: 10). 

Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum 

(pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan 

metoda perbandingan (Romli Atmasasmita, 2000: 12). 

b. Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu 

Perbandingan hukum menunjukkan pembedaan antara 

perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidakjelasan 

tersebut biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat 

luas, seperti yang dapat ditemui pada ”Black’s Law Dictionary” yang 

menyatakan bahwa ”comparative jurisprudence” adalah ”The study of 

the principles of legal science by the comparison of various systems of 

law” ( Henry Campbell Black, 1968 dikutip Soerjono Soekanto, 1989: 

24 ). 

Akan tetapi perumusan dari Black tersebut sebenarnya 

cenderung untuk mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai 

metode, karena yang dimaksudkan dengan ”comparative” adalah 

”Proceeding by the method of comparison; founded on comparison; 

estimated by comparison”. 

Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk 

mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah 
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dan perbandingan hukum (L. J. Van Apeldoorn: 1966). Penggunaan 

metode-metode tersebut dimaksudkan untuk: 

1) metode sosiologis: untuk meneliti hubungan antara hukum dengan 

gejala-gejala sosial lainnya, 

2) metode sejarah: untuk meneliti tentang perkembangan hukum, 

3) metode perbandingan hukum: untuk membandingkan berbagai 

tertib hukum dari macam-macam masyarakat. 

Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat 

dibedakan (tetapi tak dapat dipisah-pisahkan). Metode sosiologis, 

misalnya, tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena 

hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya 

merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu). 

Metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan, oleh karena 

hukum merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan 

bantuan dari metode sosiologis, oleh karena perlu diteliti faktor-faktor 

sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum. Metode 

perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang 

bersifat deskriptif; juga diperlukan data tentang berfungsinya atau 

efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga 

diperlukan metode sejarah, untuk mengetahui perkembangan dari 

hukum yang diperbandingkan. Dengan demikian maka ketiga metode 

tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum     

(L. J. Van Apeldoorn: 1966 dikutip Soerjono Soekanto 1989:26). 

c. Perbandingan Hukum dan Cabang-Cabangnya 

Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya 

pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian 

timbul sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah: 
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1) Descriptive comparative law, 

2) Comparative history of law, 

3) Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper) 

(Edonard Lambert: 1957). 

Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang 

bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum 

berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat). Cara menyajikan 

perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu 

(bidang tata hukum) ataupun kaedah-kaedah hukum tertentu yang 

merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan 

adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga 

hukum. 

Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah, 

sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk 

Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper) 

bertitik tolak pada (Edouard Lambert: 1957): ”... the effort to define 

the common trunk on which present national doctrines of law are 

destined to graft themselves as a result both of the development of the 

study of law as a social science and of the awakening of an 

international legal consciousness”. 

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum 

dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data 

primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan 

kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder 

ataupun tertier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum 

primer, antara lain, mencakup peraturan perundang-undangan, bahan 

hukum yang dikodifikasikan (misalnya hukum adat) yurisprudensi, 

traktat, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain 
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peraturan perundang-undangan (untuk ”comparative history of law”), 

hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan 

hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan 

menjelaskan bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1989: 

54). 

2. Tinjauan tentang Penuntutan 

a. Pengertian Penuntutan 

Pengertian penuntutan secara gramatika yaitu menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa penuntutan berasal dari 

kata tuntut yang berarti meminta dengan keras (setengah 

mengharuskan supaya dipenuhi); menagih; menggugat (untuk 

dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke Pengadilan; berusaha 

keras untuk mendapat (tujuan atau sesuatu); berusaha atau berdaya 

upaya mencapai (mendapat dan sebagainya); sesuatu (tujuan dan 

sebagainya). 

Sedangkan pengertian penuntutan secara yuridis, yaitu menurut 

Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu: “Tindakan penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang 

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

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan”. Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar 

terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya 

adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. 

Lama kelamaan sistem ini ini menunjukan kekurangan-

kekurangan yang menyolok. Penuntutan secara terbuka (accusatory 

murni), dengan sendirinya telah menyebabkan penunututan kesalahan 

seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan 

mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan diri 
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penuntut umum, sehingga akan memperoleh kesempatan untuk 

menghilangakan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya. 

Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula 

bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang 

yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalan dendam atau ia 

tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutannya, 

sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas alasan 

inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan 

peradilan yang baik telah dan menyerahkan kepada suatu badan 

Negara. Yang khusus diadakan untuk itu adalah openbaar ministrie 

atau openbaar aanklager, yang kita kenal sebagai penuntut umum. 

b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. 

Di dalam KUHAP dibedakan pengertian jaksa di dalam 

pengertian umum dan penuntut umum di dalam pengertian jaksa yang 

sementara menuntut suatu perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 

butir 6 KUHAP jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengertian Jaksa 

Menurut pengertian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang 

dimaksud dengan jaksa ialah, pejabat yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Sesuai dengan pengertian diatas, maka yang menjadi 

kewenangan Jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum 

dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).  
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2) Pengertian Penuntut Umum 

Menurut pengertian Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, yang 

dimaksud dengan penuntut umum ialah jaksa yang diberi 

wewenang oleh undang–undang ini untuk melakukan penuntutan 

dan melaksanankan penetapan hakim. 

c. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 

Apabila antara Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP dikaitkan 

dengan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP maka dapat disimpulkan tugas 

jaksa adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai Penuntut Umum. 

(a) Melakukan Penuntutan. 

(b) Melaksanakan penetapan pengadilan. 

2) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh 

kekuatan hukum tetap ( eksekutor ). 

Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum 

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia 

(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004) menyebutkan bahwa 

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang 

ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta 

kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan 

Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang : 

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau penyidik pembantu. 

2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
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dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka 

penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 

3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah 

perkaranya dilimpahkan kepada penyidik. 

4) Membuat surat dakwaan. 

5) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 

6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 

hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada 

sidang yang telah ditentukan. 

7) Melakukan penuntutan. 

8) Menutup perkara demi kepentingan umum. 

9) Mengadakan “tindakan lain“ dalam lingkup tugas dan tanggung 

jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 

10) Melaksanakan penetapan hakim. 

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang 

dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas 

tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas 

wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan 

pengadilan. 

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum 

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa 

melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan 

perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Diketahui bahwa 

daerah hukum suatu Kejaksaan Negeri pada umumnya sama dengan 

daerah hukum suatu Pengadilan Negeri di daerah itu. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 23 

Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia 

segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib 

memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah 

lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum 

lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada 

penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk 

melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, 

penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara 

kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Mengenai kebijakan 

penuntut, maka penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil 

penyidikan apakah sudah lengkap atau belum, hal ini untuk 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur di 

dalam Pasal 139 KUHAP. 

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan 

yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas 

perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan 

penuntutan. 

Pasal 140 ayat (1) KUHAP dinyatakan, apabila penuntut umum 

berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka 

dalam waktu secepatnya segera membuat surat dakwaan. Jika menurut 

pertimbangan penuntut umum diketahui bahwa perkara tersebut tidak 

cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan, maka penuntut 

umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) 

butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada 

tersangka, dan apabila ia ditahan, maka ia wajib disampaikan kepada 

tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan 

negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Hal 

ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan. 
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d. Garis Besar dalam Penuntutan 

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke 

sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam 

penuntutan haruslah: 

1) mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh 

penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak pidana. 

2) setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya 

tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut 

penuntut umum membuta surat dakwaan (http://nasrulloh-

one.blogspot.com)  

3. Macam-Macam Sistem Hukum 

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental 

Sistem hukum ini berkembang  di negara-negara Eropa daratan 

yang sering disebut sebagai “Civil Law”. Prinsip utama yang menjadi 

dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah “hukum memperoleh 

kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan 

yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di 

dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut 

mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah 

“kepastian hukum”. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau 

tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur 

dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan 

hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak 

dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan 

menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”. 
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Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para 

pihak yang berperkara saja. 

Berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem hukum 

Eropa Kontinental pengolongannya ada dua yaitu penggolongan ke 

dalam bidang “hukum publik” dan “hukum privat”. Hukum publik 

mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan 

wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara 

masyarakat dan negara sedangkan Hukum privat mencakup peraturan-

peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-

individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. 

b. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika) 

Sistem hukum Anglo Saxon kemudian dikenal dengan sebutan 

“Anglo Amerika”. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada 

abad XI yang sering disebut sebagai sistem “Common Law” dan 

sistem “Unwritten Law” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai 

unwritten law, hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah di 

dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum 

yang tertulis (statutes). 

Sistem hukum Anglo Amerika ini dalam perkembangannya 

melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara seperti 

Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara 

persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat 

sendiri. 

Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah 

“putusan-putusan hakim atau pengadilan” (Judicial decisions). 

Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, 

prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah 

yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, kebiasaan-
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kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan 

peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi 

terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-

putusan dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu (putusan hakim, 

kebiasaan, dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara 

sistematis dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa 

Kontinental.  

Perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu mengenal 

pula pembagian “Hukum Publik dan Hukum Privat”. Hukum publik 

pada sistem hukum Anglo Saxon sama dengan pengertian hukum 

publik pada sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum 

privat pada sistem hukum Anglo Saxon berbeda dengan hukum privat 

pada sistem hukum Eropa Kontinental dimana pada sistem hukum 

Anglo Saxon hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah 

hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law 

of persons), hukum perjanjian (law of contract), dan hukum tentang 

perbuatan melawan hukum (law of torts). 

c. Sistem Hukum Adat 

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan 

sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, 

Jepang, dan negara lain. Pengertian hukum adat yang digunakan oleh 

Mr. C. van Vollenhoven (1928) mengandung makna bahwa hukum 

Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat,adat 

tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-

akibat hukumnya (R. Abdoel Djamali 2005: 72). 

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum 

tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan 

kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 27 

yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek 

moyang. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah 

tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang 

silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-

kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi 

sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Sistem Hukum Islam 

Sumber hukum dalam sistem hukum Islam adalah sebagai 

berikut : 

1) Qur’an, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yang diwahyukan 

oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan 

perantaraan malaikat Jibril. 

2) Sunnah nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-

cerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad. 

3) Ijma, ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam 

cara bekerja (berorganisasi). 

4) Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan 

antara dua kejadian. 

Berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum Islam 

dalam “Hukum Fikh” terdiri dari dua hukum pokok: 

1) Hukum rohaniah, lazim disebut “ibadat”, yaitu cara-cara 

menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah, seperti 

shalat, puasa, zakat, dan menjalankan haji.  

2) Hukum duniawi, terdiri dari: 

a) Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai 

hubungan antar sesama manusia.  

b) nikah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah 

keluarga yang shakinah mawardhah. 
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c) jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman 

terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. 

4. Tinjauan Umum Tentang Swedish Code Of Judicial Procedure 

a. Sejarah 

Sistem hukum Swedia berakar pada tradisi hukum kontinental 

dengan ketergantungan pada hukum perundang-undangan. Ada 

komunikasi yang erat antara ulama dari Swedia dan benua Eropa pada 

abad kedelapan belas. Hal ini menyebabkan pengaruh kuat dari tradisi 

Jerman-Romawi dari negara-negara benua Eropa pada sistem hukum 

Swedia. Kode Swedia komprehensif diberlakukan pada 1734. Kode 

ini, dikenal sebagai Kode 1734 (www.llrx.com/features). 

Skandinavia-Jerman civil law. Seperti semua sistem hukum 

Skandinavia, itu dibedakan oleh karakter tradisional dan kenyataan 

bahwa tidak mengadopsi unsur-unsur hukum Romawi. Hal ini 

memang layak disebutkan bahwa unsur-unsur sangat sedikit 

berasimilasi hukum asing apapun. Hal ini juga menarik bahwa Kode 

Napoleon tidak memiliki pengaruh dalam kodifikasi hukum di 

Skandinavia. Dasar historis hukum Swedia, sama seperti untuk semua 

negara-negara Nordik, adalah Old hukum Jerman. Kodifikasi hukum 

dimulai di Swedia selama abad ke-18, mendahului codifications di 

kebanyakan negara Eropa lainnya. Namun, baik Swedia, maupun 

negara Nordik lain yang dibuat code civil jenis code civil atau BGB 

(www.en.wikipedia.org/wiki). 

b. Konstitusi Swedia 

Undang-undang dasar Swedia adalah sebagai berikut: Undang-undang 

Suksesi, Kebebasan dari Undang-undang Pers, Instrumen Pemerintah 

(Konstitusi), Kebebasan Ekspresi Undang-Undang. Ini dapat diubah 

hanya oleh dua parlemen berturut-turut dengan pemilihan umum 
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campur tangan.Seorang duduk Parlemen dapat mengubah Undang-

Undang Parlemen, kekurangan karakter dari hukum dasar namun 

memerlukan mayoritas berkualitas. Bertindak yang membentuk 

Konstitusi Swedia tersedia dalam bahasa Inggris dari Proyek 

Internasional Hukum Konstitusi di Universitas Wuerzburg, 

Jerman. Teks Swedia dapat ditemukan di situs web Parlemen Swedia.  

c. Sumber Hukum 

Kisah dan peraturan diterbitkan di Swedia Kode Anggaran Dasar sejak 

tahun 1925. Judul Swedia adalah "Svenska författningssamling 

(SFS)". Undang-undang yang terakumulasi dalam volume tahunan 

dengan indeks kata kunci. Indeks untuk undang-undang yang berlaku 

diterbitkan secara teratur dengan judul: "Daftar Lebih gällande SFS-

författningar". 

Edisi satu volume komprehensif hukum Swedia yang berjudul 

"Sveriges Rikes Lag" diterbitkan setiap tahun oleh Norstedt. Sejak 

tahun 1999, rumah penerbitan Iustus telah mulai merilis volume 

tahunan hukum Swedia yang berjudul "Svensk Lag". 
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B.  Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

                  

Keterangan:  

Penyelesaian perkara pidana dalam persidangan di pengadilan harus 

melewati beberapa tahap, salah satu diantaranya adalah tahap penuntutan. 

Dalam hal ini penuntutan merupakan tahap yang paling penting dalam proses 

penyelesaian perkara pidana, karena penuntut umum mengajukan tuntutan 

pidana terhadap kasus yang sedang diproses di pengadilan. Dalam penelitian 

ini akan membandingkan bagaimana proses penuntutan menurut hukum acara 

pidana yang berlaku di Indonesia dan proses penuntutan yang berlaku di 

Swedish code of 

judicial procedure 

Persamaan dan Perbedaan 

perbandingan 

Kelebihan dan Kelemahan 

perbandingan 

 

Sistem Penuntutan Perkara 

Pidana 

Hukum acara pidana 

Indonesia 
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Swedia (Swedish code of judicial procedure). Menurut hukum acara pidana di 

Indonesia akan dibandingkan dengan Swedish code of judicial procedure 

sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing 

sistem hukum dan dari masing-masing sistem hukum akan memperoleh 

kelebihan dan kelemahan dari proses penuntutan yang berlaku di Indonesia 

dan Swedia dari perbandingan hukum tersebut. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut  

Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Swedish Code Of Judicial 

Procedure 

1. Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut  Hukum Acara Pidana Indonesia 

Secara implisit Undang-Undang Dasar 1945 mengatur keberadaan 

Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait 

dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai 

penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang 

menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan 

diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-

undang, selain itu sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan 

keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi 

dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem 

ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh 

kekuasaan pihak manapun. 

a. Lembaga Penuntutan 

 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. 

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan 

keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan 

Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara 
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khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu 

kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.  

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut 

secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang 

pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942, 

yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1942, 

Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 49 Tahun 1944. Eksistensi 

kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak 

Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan 

tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara 

resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:  

1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran  

2) Menuntut Perkara  

3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.  

4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.  

 Setelah Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap 

dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan 

dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang 

diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. 

Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia 

membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan 

peraturan yang ada masih langsung berlaku.  

Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada 

sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 

Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, 

dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34 

diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik 

Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.  

 Lembaga Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan 

Negara dibidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya 

perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya 

oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peran yang amat besar inilah 

seharusnya dibarengi dengan idenpedensi dalam melaksanakan 

kewenangannya tersebut, karena tanpa indepedensi dari kajaksaan 

maka akan sangat sulit mengarapkan indepedensi kekuasaan peradilan 

pidana. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap 

terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim 

tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut 

Umum. 

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa 

kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1961, pada masa orde baru dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku (masa 

reformasi) dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dari 

ketiga Undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang 

signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. 

Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila 

dibanding dengan masa reformsi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat 

negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut 

umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 justru Kejaksaan menjadi lembaga 
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pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal 

kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan 

jelas kejaksaan melakukan kekuasaan dibidang yudikatif. Disinilah 

terjadi  ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Memang dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara 

merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai 

lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila kejaksaan dapat 

menjalankan kekuasaan dan kewenangan dialakukan secara merdeka.  

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai 

perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan 

kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal 

eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah 

mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan 

perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, 

organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga 

juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.  

 Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga 

penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan 

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak 

asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, 

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan 
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pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004).  

 Menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin 

oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 

Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga 

mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral 

dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena 

Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan 

dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana 

penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan 

sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya 

institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 

menurut Hukum Acara Pidana.  

 Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana 

putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara 

pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan 

Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara 

Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa 

sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai 

Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan 

wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.  

b. Asas-Asas Penuntutan 

1) Asas Legalitas (legaliteitsbeginsel)  

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam 

konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang 

berbunyi: “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
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yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari bunyi kalimat 

di atas dapat kita simak :  

a) Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum”, 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Negara menjamin setiap warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 

c) Setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung tinggi 

hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 

Berdasarkan bunyi kalimat di atas, sangatlah jelas bahwa 

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang 

yang asas hukumnya berdasarkan asas legalitas. Pelaksanaan 

penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak rule of law. 

Semua tindakan penegakan hukum harus: 

a) Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang. 

b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di 

atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan 

masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” 

yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan 

perasaan keadilan bangsa indonesia. Jadi arti the rule of law 

dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap setiap 

tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan 

konstitusi, Undang-Undang dan rasa keadilan  yang hidup di 

tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau 

menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
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bangsa lain, tidak dapoat disebut rule of law, bahkan mungkin 

berupa penindasan. 

Dengan asas legalitas yang berlandaskan rule of law dan 

supremasi hukum aparat penegak hukum tidak dibenarkan: 

a) Bertindak di luar ketentuan hukum atau undue to law maupun 

undue process. 

b) Bertindak sewenang-wenang atau abuse of power. 

Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai 

kedudukan: 

a) Sama sederajat di hadapan hukum, atau equal before the law. 

b) Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh 

hukum, equal protection on the law. 

c) Pendapat “perlakuan keadilan” yang sama di bawah hukum, 

equal justice under the law. 

2) Asas Oportunitas (opportunitebeginsel) 

A. Z. Abidin Farid memberikan perumusan tentang asas 

oportunitas sebagai berikut: “Asas hukum yang memberikan 

wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak 

menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang 

telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”. Hubungannya 

dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas 

legalitas dan oportunitas (het legaliteits en het opportuniteits 

beginsel) menurut asas yang tersebut pertama penuntut umum 

wajib menuntut suatu delik. Menurut asas yang kedua, penuntut 

umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika 

menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. 

Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik 

tidak dituntut. (Andi Hamzah, 1996: 14-15). 
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Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan 

asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai 

berikut: “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi 

kepentingan umum”. 

Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. 

Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas 

oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku 

dinegeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku 

(Andi Hamzah, 2008: 17).  

Dalam praktik, penerapan asas oportunitas itu dapat 

dilekatkan syarat-syarat. Di negeri Belanda dimana dianut juga 

asas oportunitas menurut Pasal 167 ayat (2) Ned. Sv., tidak 

dengan tegas diatur tentang kemungkinan dilekatkannya syarat-

syarat pada penerapan asas itu. Namun dalam praktik, hal itu 

sering diterapkan oleh penuntut umum sebagai hukum tidak 

tertulis. (Andi Hamzah, 2008: 19). 

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan ialah apa yang 

dimaksud “demi kepentingan umum” dalam pensempurnaan 

perkara itu. Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan 

sebagai berikut: “... Dengan demikian, kriteria demi kepentingan 

umum dalam penerapan asas opportunitas di negara kita adalah 

didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan 

untuk kepentingan masyarakat”. 

Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan 

sebagai berikut. “Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia 

Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan 

pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak 
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melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap 

tidak “opportuun”, tidak guna kepentingan masyarakat (Andi 

Hamzah, 2008: 20). 

3) Asas Inquisitoir (Inkisitor) dan asas Accusatoir (Akusator)  

Penyidikan diterapkan asas Inquisitoir (inkuisitoir) artinya 

pemeriksaan dilakukan tidak dimuka umum. Tersangka adalah 

obyek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan 

yang diperbolehkan menurut hukum acara (seperti penahanan, 

penyitaan, pencegahan ke luar negeri) sekalipun kemudian ternyata 

tidak cukup bukti. 

Pemeriksaan sidang pengadilan diterapkan asas accusatoir 

(akusator) yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, 

sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut 

umum yang mendakwa, kedua belah pihak diberi hak dan 

kewajiban yang sama oleh hukum acara (Ramelan, 2006: 12). 

c. Wewenang Penuntut Umum 

Ketentuan mengenai batasan penuntutan diatur di dalam 

KUHAP Pasal 1 butir 7 yang dimaksud penuntutan adalah tindakan 

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan 

Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim di sidang pengadilan.(Andi Hamzah, 1996: 157) 

Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang 

mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut 

umum.  

Di dalam KUHAP dibedakan pengertian jaksa di dalam 

pengertian umum dan penuntut umum di dalam pengertian jaksa yang 

sementara menuntut suatu perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 
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Butir 6 KUHAP jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengertian Jaksa. 

Pengertian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang dimaksud 

dengan jaksa ialah, “pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap”. 

Sesuai dengan pengertian diatas, maka yang menjadi 

kewenangan Jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum 

dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).  

2) Pengertian Penuntut Umum 

Pengertian Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, yang dimaksud 

dengan penuntut umum ialah “jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanankan penetapan hakim”. 

a) Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 

 Apabila antara Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP 

dikaitkan dengan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP maka dapat 

disimpulkan tugas jaksa adalah sebagai berikut : 

(1) Sebagai Penuntut Umum. 

(a) Melakukan Penuntutan. 

(b) Melaksanakan penetapan pengadilan. 

(2) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh 

kekuatan hukum tetap ( eksekutor ). 

Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum 

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 
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Selain ini dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan 

bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam 

undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum 

mempunyai wewenang : 

(1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 

penyidik atau penyidik pembantu. 

(2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan 

pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 

110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk 

dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 

(3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah 

status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada 

penyidik. 

(4) Membuat surat dakwaan. 

(5) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 

(6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang 

disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun 

kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan. 

(7) Melakukan penuntutan. 

(8) Menutup perkara demi kepentingan umum. 
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(9) Mengadakan “tindakan lain“ dalam lingkup tugas dan 

tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan 

undang-undang ini. 

(10) Melaksanakan penetapan hakim. 

Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “tindakan lain“ antara lain ialah meneliti 

identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara 

tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut 

umumdan pengadilan. Dari rumusan Pasal 14 KUHAP diatas, 

menurut Bambang Waluyo (2000: 68) secara singkat proses 

penuntutan dan tuntutan pidana dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

(1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan 

kepada pengadilan yang berwenang. 

(2) Pemeriksaan di sidang pengadilan. 

(3) Tuntutan pidana. 

(4) Putusan hakim. 

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum 

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang 

didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya 

dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang 

mengadili. Diketahui bahwa daerah hukum suatu Kejaksaan 

Negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu 

Kejaksaan Negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum 

suatu Pengadilan Negeri di daerah itu. 

Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, 

ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 

hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil 
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penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil 

penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum 

mengebalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 

tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam 

waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah 

harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada 

penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Mengenai kebijakan 

penuntut, maka penuntut umum yang menentukan suatu 

perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum, hal 

ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal 

ini diatur di dalam Pasal 139 KUHAP. 

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil 

penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan 

apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk 

dapat atau tidak diadakan penuntutan. 

Pasal 140 ayat (1) KUHAP dinyatakan, apabila 

penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat 

dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya segera 

membuat surat dakwaan. Jika menurut pertimbangan penuntut 

umum diketahui bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti-

bukti untuk diteruskan ke Pengadilan, maka penuntut umum 

membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) 

butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan 

kepada tersangka, dan apabila ia ditahan, maka ia wajib 

disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat 

hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim 

(Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Hal ini biasa disebut 

dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan. 
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Untuk kepentingan penuntutan, KUHAP memberikan 

wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan antara 

lain, prapenuntutan, penahanan termasuk memberikan 

perpanjangan penahanan kepada penyidik; mengubah status 

penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, 

memberikan penangguhan penahanan dan membuat surat 

dakwaan. Wewenang untuk melakukan penahanan yang 

dimiliki oleh penuntut umum pada umumnya sama dengan 

kewenangan melakukan penahanan yang dimiliki oleh 

penyidik. Yang membedakan kewenangan ini adalah apabila 

jangka penahanan, yaitu 20 hari telah berakhir sedangkan 

pemeriksaan oleh penuntut umum belum selesai, penuntut 

umum dapat meminta ketua pengadilan negeri memperpanjang 

untuk jangka waktu paling lama 30 hari.  

Wewenang lain dalam rangka melaksanakan 

penuntutan adalah membuat surat dakwaan. Pada era HIR surat 

dakwaan disebut sebagai surat tuduhan atau acte van 

beschuldiging. Sedangkan dalam KUHAP, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (1), diberi nama "surat 

dakwaan". Pada masa lalu surat dakwaan lazim disebut acte 

van verwijzing. 

d. Proses Penuntutan 

Sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke 

sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam 

penuntutan haruslah: 

1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh 

penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti 

bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. 
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2) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya 

tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut 

penuntut umum membuta surat dakwaan. 

Langkah-langkah  Melakukan penuntutan: 

1) Kelengkapan berkas 

a) Kelengkapan formal: 

(1) identitas tersangka 

(2) surat izin ketua pengadilan setempat dalam hal dilakukan 

penggeledahan 

(3) surat izin khusus ketua PN setempat apabila dilakukan 

pemeriksaan surat 

(4) adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan 

pengaduan dalam tindak pidana aduan 

(5) pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan 

tersangka, penangkapan, penggeledahan, dsb. 

b) Kelengkapan material 

Yaitu apabila suatu berkas perkara sudah memenuhi 

persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, yakni harus 

memenuhi alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 

184 KUHAP sehingga dari hal-hal tersebut di atas bisa 

disusun surat dakwaan seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 

143 ayat (2) huruf b KUHAP.  

2) Pembuatan Surat Dakwaan 

Pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat 

bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan 

penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau 

akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang 

didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil 
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penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim 

untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan. 

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan 

perkara pidana, sebab yang menjadi dasar memmbuat tuntutan 

(requisitoir), dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan 

hakim.memang pemeriksan itu tidak batal, jika batas tersebut 

dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-

fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang 

atau lebih. 

Tujuan utama surat dakwaan adalah untuk menetapkan 

secara kongkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah 

melakukan tindak pidana pada waktu dan tempat tertentu. 

Pentingannya surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia 

mengetahui  setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang 

didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang 

sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya 

terhadap dakwaan tersebut. 

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan,yakni 

syarat formil dan materiil,syarat formil antara lain: 

a) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan ditandatangani 

oleh penuntut umum  sebagai pembuat surat dakwaan 

b) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas 

terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 

agama dan pekerjaan. 

Sedangkan syarat materiil yaitu surat dakwaan harus 

memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
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pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 

tindak pidana yang dilakukan.apabila syarat materiil tersebut 

tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. 

Buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan 

kejaksaan agung RI, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara 

lain: 

a) Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam 

mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada 

undang-undang yang berlaku bagi terdakwa.tidak terdapat 

kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan 

batalnya surat dakwaan atau  dakwaan tidak dapat 

dibuktikan.misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik 

aduan, apakah penerapan hukum  atau ketentuan pidananya 

sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 

dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak 

pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak 

pidana itu tidak nebis in idem. 

b) Jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu 

merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus 

mempadukan dengan uraian  perbuatan materiil (fakta) yang 

dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. 

c) Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua 

unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. 

Menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat 

pada  pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia 

dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain 

selain yang telah dipersangkakan oleh penyidik. Dengan catatan 
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bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum tersebut 

pembuktiannya dapat didukung oleh hasil penyidikantersebut. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 KUHAP, penuntut 

umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan, dengan tujuan 

untuk menyempurnakan surat dakwaan atau untuk tidak 

melanjutkan penuntutan. KUHAP tidak membatasi ruang 

lingkup perubahan surat dakwaan, hanya membatasi soal waktu 

saja. Dalam kaitan antara Pasal 144 dan Pasal 143 ayat 2 

KUHAP, maka materi perubahan surat dakwaan dapat meliputi: 

a) Perbaikan atau perubahan pada syarat formil dan materiil. 

b) Perubahan pada bentuk atau sistematik dakwaan. 

c) Perubahan pada redaksi surat dakwaan. 

d) Penyempurnaan surat dakwaan dengan hal-hal yang 

memberatkan hukuman. 

Surat dakwaan akan dibacakan penuntut umum pada awal 

persidangan, pembacaan surat dakwaan berfungsi : 

a) Secara resmi dalam sidang yang terbuka untuk 

umum,memberitahukan kepada terdakwa dan majelis  hakim 

tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa. 

Karena itulah surat dakwaan harus disusun secra cermat, 

jelas dan lengkap. Maksudnya agar dakwaan dapat dengan 

mudah dimengerti oleh terdakwa dan terdakwa pun dapat 

mengambil sikap untuk melakukan pembelaan diri. 

b) Secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum, penuntut 

umum memberitahukan kepada majelis hakim, tentang dasar, 

arah dan lingkup pemeriksaan perkara yang bersangkutan. 

c) Secara resmi dalam sidang pengadilan, penuntut umum 

memberitahukan kepada majelis hakim yang memeriksa 
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perkara tersebut tentang dasar-dasar pembuktian dan tuntutan 

pidana yang akan dilakukannya.  

Mengenai pembatalan surat dakwaan menurut 

Nederburgh ada dua macam yaitu: 

a) Pembatalan yang formal (formele nietigheid). 

b) Pembatalan yang hakiki (wezcnlijke nietigheid). 

Di sidang pengadilan, hakim harus melakukan 

pemeriksaan apakah unsure-unsur dari perbuatan tersebut seperti 

dinyatakan dalam surat dakwaan itu dapat dibuktikan atau tidak. 

Dalam menguraikan suatu tindak pidana umumnya harus 

dinyatakan: 

a) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 

b) Bagaimana cara ia melakukannya. 

c) Upaya-upaya apakah yang telah dipergunakan dalam 

pelaksanaannya. 

d) Terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara 

langsung atau tidak langsung.  

e) Bagaimana sifat dan keadaan orang yang telah menjadi 

korban. 

f) Bagaimana sifat dari terdakwa sendiri. 

g) Apakah objek dari delik yang bersangkutan. 

Pemuatan waktu untuk kepentingan beberapa persoalan 

yang berhubungan dengan hukum pidana adalah: 

a) Berlakunya Pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) KUHAP. 

b) Semua hal dalam mana unsur terdakwa atau korban sewaktu 

melakukan kejahatan tersebut memegang peranan penting. 
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c) Semua hal dimana untuk dapat dipidananya suatu perbuatan 

disyaratkan bahwa hal tersebut dilakukan dalam waktu 

perang, misalnya Pasal 124, 126, 127 KUHP. 

d) Penentuan adanya recidive (Pasal 486 s.d. 488 KUHP) 

e) Penentuan apakah pencurian itu dilakukan pada waktu 

malam menurut Pasal 363. 

3) Pembuatan Tuntutan (Requisitor) 

Requisitor (surat tuntutan pidana) dalam Pasal 182 ayat 

(1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat 

(1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara 

pidana di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa 

dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat 

tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan 

pernyataan bersalah atau tidak. 

Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada 

kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak 

kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan surat 

tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan 

dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang. 

Jadi pengertian requisitor adalah tuntutan dari penuntut 

umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses 

pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai; 

artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya yang 

berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar keterangannya 

dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya. Dalam tuntutan 

itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-

perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut 

umum menurut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu 
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tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana 

yang telah dilanggar oleh terdakwa (Martiman Prodjohamidjojo, 

2002 : 106). 

Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan 

pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:  

a) Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan 

kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan 

hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana 

tersebut. 

b) Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada 

hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah 

didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya 

diawal persidangan. 

c) Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti 

daripada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan 

segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian 

mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak 

pidana yang didakwakannya dalam surat dakwaan. 

d) Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum secara 

konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang 

tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana 

tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu 

dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja 

yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, 

maka penuntut umum menunjuk kembali kepada 

dakwaannnya dan menyatakan dakwaan yang mana yang 
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terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu 

dibuktikan lagi. 

e) pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan 

dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum 

menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti 

sesuai dengan dakwaannya (Harun M.Husein, 1994:186-

187).  

Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa 

yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan 

atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai kekuasaan 

untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 

suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, penuntut umum dalam 

menyusun tuntutan pidana harus memperhatikan faktor-faktor 

yang memberatkan dan meringankan, antara lain: 

a) Faktor yang memberatkan: 

(1) Terdakwa sudah pernah dihukum. 

(2) Perbuatan terdakwa sangat tercela. 

(3) Terdakwa telah menikmati hasil. 

(4) Terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga 

memperlambat jalannya sidang. 

b) Faktor yang meringankan: 

(1) Terdakwa masih muda 

(2) Terdakwa belum pernah dihukum 

(3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya  

(4) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 

(5) Terdakwa menyesali perbuatannya (Djoko Prakoso, I 

Ketut Murtika, 1987:37). 
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Konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang 

Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman 

Tuntutan Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan 

pidana: 

a) Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat 

b) Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu 

menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya 

tangkal bagi yang lainnya 

c) Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan 

dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak 

terpisahkan 

d) Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk 

perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya 

dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara 

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara 

secara kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan 

tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai 

berikut: 

a) Pidana mati. 

(1) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati. 

(2) Dilakukan dengan cara yang sadis di luar 

perikemanusiaan. 

(3) Dilakukan secara berencana. 

(4) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital. 

(5) Tidak ada alasan yang meringankan. 

b) Seumur Hidup 
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(1) Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana 

mati. 

(2) Dilakukan dengan sadis. 

(3) Dilakukan secara berencana. 

(4) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital. 

(5) Tidak ada alasan yang meringankan. 

c) Tuntutan pidana serendah-rendahnya ½ dari ancaman pidana, 

apabila terdakwa: 

(1) Residivis. 

(2) Perbuatan menimbulkan penderitaan bagi korban atau 

kekerasan. 

(3) Menimbulkan kerugian materi.  

(4) Terdapat hal-hal yang meringankan. 

d) Tuntutan pidana serendah-rendahnya ¼ dari ancaman pidana 

yang tidak termasuk dalam butir 1, 2, 3 tersebut di atas. 

e) Tuntutan pidana bersyarat  

(1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita 

korban. 

(2) Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP). 

(3) Terdakwa berstatus pelajar atau mahasiswa atau expert. 

(4) Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya 

diperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf f  KUHP. 

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, jaksa umum harus 

membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan: 

a) Perkara-perkara yang mengendalikannya dilakukan oleh 

Kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala Seksi Tindak 

Pidana Umum. 
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b) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh 

Kepala kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang 

dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan 

rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada 

Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan 

Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa 

Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. 

c) Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh 

Kepala Kejaksaan Agung RI secara berjenjang tersebut 

dalam butir 1 dan 2, Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian 

Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan 

tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung dan 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. 

d) Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan menggunakan 

formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 

KEP-120/J.A/12.1992. 

Tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum setelah 

pemeriksaan dinyatakan selesai. Selanjutnya terdakwa atau 

penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab 

oleh penuntut umum. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas 

pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera 

diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada 

pihak berkepentingan (Pasal 182 KUHAP). 

2. Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut Swedish Code Judicial Procedure 

a. Lembaga Penuntutan 

Di Swedia yang menjadi lembaga penuntutan adalah 

Kejaksaaan. Para jaksa penuntut umum adalah: 1. Jaksa Agung, 2. 

regional jaksa dan, 3. para jaksa distrik. Tugas dari jaksa penuntut 
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umum dapat dilakukan oleh asisten penuntut (Chapter 7 Section 1 

Swedish Code Of Judicial Procedure). Para Jaksa penuntut umum 

memainkan peran sentral dalam sistem peradilan. Jaksa bertanggung 

jawab untuk memimpin penyelidikan awal ketika seseorang cukup 

dicurigai pelanggaran. Sebagai kepala penyelidikan awal, jaksa 

bertanggung jawab untuk memastikan penyelidikan kejahatan 

optimal. Jaksa berikut investigasi terus menerus dan harus terus-

menerus menetapkan langkah-langkah dan keputusan yang harus 

diambil. Pada kejahatan kurang berat, penyelidikan awal dilakukan 

sepenuhnya oleh petugas polisi. Ketika melakukan penelitian 

pendahuluan telah selesai, jaksa akan mengambil keputusan tentang 

apakah atau tidak untuk menjalankan proses. Aspek penting lainnya 

dari pekerjaan jaksa adalah untuk mempersiapkan kasus dan muncul di 

pengadilan. Keputusan Jaksa untuk menuntut dan penunjukan 

pelanggaran menetapkan kerangka kerja bagi proses pidana dan kasus 

bergerak maju. Kebanyakan jaksa menghabiskan satu atau dua hari di 

pengadilan per minggu. 

Layanan penuntutan publik mempekerjakan sekitar 1.100 

orang, di antaranya 700 adalah jaksa. Ada 43 kantor lokal yang 

dipimpin oleh kepala jaksa distrik. 35 kantor ini bersifat umum kantor 

penuntutan umum, 6 adalah kantor-kantor penuntutan internasional 

publik dan 2 kantor penuntutan umum nasional, satu berhubungan 

dengan anti-korupsi dan yang lainnya dengan kecurigaan kejahatan 

antara aparat polisi. Jaksa Agung adalah kepala pelayanan penuntutan 

publik dan mengawasi pekerjaan penuntutan otoritas publik. Jaksa 

Agung adalah satu-satunya penuntut umum berhak untuk lembaga atau 

mengikuti proses di Mahkamah Agung. Dia atau dia, bagaimanapun, 

berhak untuk menunjuk seorang Jaksa asisten di Kantor Jaksa Umum 
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atau Jaksa penuntut umum untuk mewakili Jaksa Agung di Mahkamah 

Agung. Di empat lokasi di negara ini ada juga pusat-pusat pelayanan 

penuntutan pembangunan publik, yang bertugas mempromosikan 

pengembangan metodologi dan perubahan hukum di berbagai bidang 

kejahatan. Sebuah badan khusus penuntutan Nasional Swedia Biro 

Kejahatan Ekonomi berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan ekonomi. 

b. Asas-Asas Penuntutan 

Seperti Jerman, dalam hukum Swedia, asas legalitas 

diterapkan, tetapi ada banyak pengecualian terhadap asas ini. Layanan 

penuntutan memiliki kemungkinan untuk mengesampingkan 

penuntutan atau untuk menghentikan kasus, kurang lebih sama dengan 

yang di Jerman. Semua kemungkinan didasarkan pada adanya 

kepentingan umum untuk menuntut atau di mana penuntutan akan 

bertentangan dengan kepentingan umum, misalnya: jika penyelidikan 

lanjutan akan menimbulkan biaya tidak dalam proporsi yang wajar 

dalam kaitannya dengan pentingnya materi dan pelanggaran, jika 

dituntut, tidak akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat 

daripada didenda. Seperti di Jerman, di Swedia semacam urutan 

pidana dikenal, tetapi diterapkan dengan cara yang berbeda. Chapter 48 

Section 1 - CJP 12a Swedish Code Of Judicial Procedure, jaksa dapat 

mengenakan hukuman pada tersangka dengan cara order ringkasan 

pidana (strafföreläggande). Ringkasan agar pidana berarti bahwa 

tersangka, setelah mendapat persetujuannya, diperintahkan untuk 

membayar denda sesuai dengan apa jaksa menganggap pelanggaran 

berhak. Ringkasan agar pidana bahkan dapat perhatian kalimat 

bersyarat atau seperti digabungkan dengan sanksi denda. Kalimat 

bersyarat menurut hukum Swedia berbeda dari hukuman dengan nama 

yang mirip dalam sistem hukum lainnya. 
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Ringkasan pidana agar dapat digunakan sebagai bentuk 

hukuman dalam hal semua pelanggaran dalam hal yang halus 

termasuk dalam berbagai hukuman. Tidak ada batas untuk tingkat 

keparahan dari halus, yang berarti bahwa jaksa dapat mengenakan 

jumlah yang sama seperti yang diijinkan oleh pengadilan. Sebuah 

kalimat bersyarat dapat dikenakan untuk pelanggaran serius bahkan 

lebih, yang untuk pelanggaran yang tidak memiliki baik dalam kisaran 

denda, tetapi hanya hukuman penjara, asalkan jelas bahwa tindak 

pidana tertentu tidak layak mendapatkan hukuman yang lebih berat 

dari bersyarat kalimat. 

Ringkasan agar pidana juga mungkin termasuk keputusan 

tentang kompensasi kerusakan kepada korban kejahatan, yaitu 

keputusan pada masalah hukum perdata, asalkan kompensasi terdiri 

dari pembayaran.  

Ringkasan pesanan pidana adalah keputusan akhir dalam kasus 

tertentu dan memiliki validitas yang sama dan konsekuensi sebagai 

penilaian pengadilan. Ini mungkin dikeluarkan hanya jika pelaku 

mengakui pelanggaran dan menerima pesanan. Jika tidak, jaksa harus 

membawa kasus ini ke pengadilan setelah semua. Tidak ada 

kemungkinan hukum untuk penyelesaian di luar pengadilan dalam 

hukum Swedia. Sesuatu yang dapat disebut sebagai langkah pertama 

dalam arah ini mungkin diwakili oleh the Mediation Act 2002 (Lag, 

2002:445, om medling med anledning av brott) Undang-undang berisi 

aturan dasar mengenai mediasi antara korban dan pelaku. Perjanjian 

yang mungkin kompensasi atas kerugian, mencapai berdasarkan 

mediasi, tidak bisa menggantikan kalimat untuk kejahatan. Namun, 

fakta bahwa pelaku telah mengalami mediasi dapat mempengaruhi 
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keputusan jaksa di penuntutan waiving. Layanan penuntutan itu 

sendiri tidak terlibat dalam aktivitas mediasi. 

c. Wewenang Penuntut Umum 

Otoritas Kejaksaan Swedia, atau (Åklagarmyndigheten) 

merupakan badan utama di Swedia bertanggung jawab atas penuntutan 

umum. Pasal 1 Undang-Undang Swedia yang berbunyi: “The 

Prosecutor-General is chief prosecutor under the government and, in 

this capacity, is responsible for, and the head of, the public prosecutor 

service for the Realm” yang artinya Jaksa Penuntut Umum adalah 

Kepala di bawah pemerintah dan dalam kapasitas ini, bertanggung 

jawab, dan sebagai kepala publik (Chapter 7 Section 2 Swedish Code Of 

Judicial Procedure). Kejaksaan diketuai oleh Jaksa Agung 

Swedia. Jaksa Swedia, memiliki atau tidak mempunyai wewenang 

untuk bertanggung jawab memimpin dan mengawasi penyelidikan 

kriminal yang dilakukan oleh Kepolisian Swedia, dan penyusunan dan 

penyajian untuk kasus pengadilan. Para jaksa juga memegang 

beberapa kekuasaan kuasi-yudisial, meskipun tidak resmi bertindak 

sebagai hakim dalam beberapa kasus pelanggaran. 

Ada juga beberapa lembaga penuntutan Swedia, independen 

dari SPA seperti Kanselir Kehakiman Swedia, yang independen dari 

pemerintah nasional, dan Ombudsman Parlementer. Kanselir 

Kehakiman bertanggung jawab untuk mengawasi keabsahan atas 

tindakan pemerintah. Ombudsman Parlemen bertanggung jawab untuk 

supervisiing otoritas publik dan juga memiliki wewenang untuk 

bertindak sebagai jaksa khusus dan membawa tuduhan terhadap 

pejabat publik untuk penyimpangan atau ketidakberesan lainnya. Hal 

ini terjadi sangat jarang (http://en.wikipedia.org/). 
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Jaksa memiliki tiga tugas utama: untuk menyelidiki kejahatan, 

untuk memutuskan apakah atau tidak untuk memicu proses hukum dan 

untuk muncul dipengadilan. Jaksa menyelidiki kejahatan bersama-

sama dengan polisi. Dia harus punya kontak dengan orang yang 

diduga dari kejahatan, korban dan saksi, dan memiliki hubungan dekat 

dengan polisi. Setelah penyelidikan awal telah selesai, hakim jaksa 

apakah ada bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke 

pengadilan. Jika itu adalah kejahatan kecil, dan tersangka mengakui 

bersalahnya, jaksa mengenakan denda. Hal ini disebut sebagai perintah 

hukuman ringkasan, dan sidang tidak akan dilaksanakan. Jika tindakan 

dimulai akan ada sidang di pengadilan hukum. Tugas jaksa adalah 

untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan 

kejahatan. Jaksa memberi pertanyaan kepada tersangka, para saksi dan 

ahli dalam rangka untuk menetapkan bahwa tersangka bersalah. 

Jaksa penuntut umum adalah satu-satunya pejabat publik yang 

dapat memutuskan untuk menarik kasus ke pengadilan banding 

(hovrätter). Jika tidak, banding yang diprakarsai oleh pengacara, 

penggugat, wakil-wakil mereka, dan pihak lain untuk kasus 

(målsäganden). Ketika kasus telah diputuskan oleh pengadilan 

banding, hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung lewat 

dari jaksa kasus itu kepada Direktur Penuntut Umum (Riksåklagaren) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/prosecutor). 

d. Proses Penuntutan 

Setelah kejahatan telah menjadi perhatian dari polisi, 

penyelidikan awal dimulai. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa 

yang dapat diduga kejahatan itu dan apakah ada atau tidak ada bukti 

yang cukup untuk melakukan tindakan. Jaksa memimpin pemeriksaan 

pendahuluan dari titik ketika seorang individu tertentu patut diduga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 62 

karena melakukan pelanggaran. Pada kasus pelanggaran-pelanggaran 

kurang serius, polisi memimpin penyelidikan dari awal sampai akhir. 

Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memimpin 

penyelidikan, jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

kejahatan ini diselidiki dengan cara terbaik. Penyidikan yang 

dilakukan oleh polisi atas perintah jaksa. 

Jaksa mengikuti penyelidikan secara terus-menerus dan 

berkelanjutan menentukan langkah-langkah penyelidikan dan 

keputusan yang diperlukan. Jika penyelidikan menyangkut suatu 

kejahatan serius dan rumit, jaksa akan lebih sering mengambil bagian 

secara langsung dalam investigasi yang berhubungan, sebagai contoh 

dengan rekonstruksi kejahatan atau dengan introgasi yang penting. 

Tepatnya bagaimana investigasi pendahuluan dipimpin secara detail 

tergantung pada, tentu saja, pada jenis kejahatan yang akan 

diinvestigasi. Setelah kejahatan kekerasan, polisi boleh melakukan 

penyelidikan TKP dan pertanyaan kepada korban, saksi dan tersangka. 

Pemimpin investigasi pemeriksaan pendahuluan dapat memutuskan 

untuk memperkenalkan langkah-langkah koersif seperti penjagaan 

olah TKP, mencari tempat atau penyitaan barang bukti. 

Hal ini sering terjadi bahwa the National Swedish Laboratory 

of Forensic Science (SKL) atau the National Board of Forensic 

Medicine (RMV) mengkonsultasikan dalam rangka untuk memutuskan 

pertanyaan technical, chemical atau medicinal yang penting dalam 

penyelidikan. SKL menganalisis tentang senjata api, narkotika dan 

jejak DNA yang merupakan fitur penting dalam pengerjaan investigasi 

kriminal, dan mungkin kadang-kadang menentukan hasil dari 

penyelidikan pendahuluan. Setiap tahun RMV menganalisis sejumlah 

besar sampel darah dalam rangka untuk menyelidiki pengaruh obat-
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obatan yang dihubungkan dengan tindak pidana narkotika atau 

mengemudi mabuk. Ketika menyelidiki kejahatan dari kekerasan, 

laporan forensik RMV mungkin menyediakan jawaban untuk 

kekerasan seperti apa yang menimbulkan korban terluka. 

Setelah pemeriksaan pendahuluan telah berakhir, para hakim 

jaksa apakah ada atau tidak ada bukti yang cukup untuk membawa 

kasus pengadilan terhadap tersangka. Panjang waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan penyelidikan awal bergantung sebagian besar 

pada apa kekhawatiran penyelidikan pendahuluan ke dalam kasus 

mengemudi mabuk seringkali dapat diselesaikan selama setengah hari, 

sedangkan mungkin diperlukan beberapa tahun untuk 

menyelidiki kejahatan keuangan yang serius. 

Setelah penyelidikan awal telah selesai, sekarang saatnya bagi 

jaksa untuk memutuskan apakah iya atau tidak untuk mengadili. Jika 

jaksa penuntut, atas dasar tujuan, hakim bahwa ada bukti yang cukup 

untuk menetapkan bahwa tersangka telah melakukan suatu kejahatan, 

dia wajib untuk menuntut. Sejumlah pertimbangan harus 

diperhitungkan sebelum keputusan ini dibuat. Jika penuntutan yang 

diinisiasi, itu adalah tugas jaksa untuk membuktikan kepada 

pengadilan bahwa kejahatan telah dilakukan. Tidak ada penuntutan 

jika ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kejahatan telah 

dilakukan, tersangka tidak dapat dituntut. Itu bisa misalnya, terjadi 

karena tersangka menyangkal melakukan pelanggaran atau tidak ada 

saksi atau bukti forensik menghubungkan tersangka untuk kejahatan. 

Kadang-kadang menjadi jelas selama berlangsungnya 

pemeriksaan pendahuluan bahwa tidak mungkin untuk membuktikan 

bahwa kejahatan telah dilakukan, dalam keadaan ini jaksa 

memutuskan untuk menghentikan penyelidikan awal. Keputusan 
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seperti ini memiliki makna sama dengan keputusan untuk 

membatalkan tuntutan terhadap tersangka. Kasus kedua keputusan itu 

berarti bahwa investigasi awal dapat dilanjutkan jika informasi baru 

diterima tentang kejahatan itu. Korban kejahatan itu, pihak yang 

dirugikan, selalu menginformasikan keputusan dicapai oleh jaksa. 

Suatu kasus kejahatan, jaksa memiliki apa yang dikenal 

sebagai tugas mutlak untuk mengadili. Ini berarti bahwa jaksa 

berkewajiban untuk melakukan penuntutan jika dia menganggap ada 

bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa kejahatan telah 

dilakukan dan bahwa seseorang telah melakukan itu. Hal ini pada 

gilirannya berarti bahwa tidak ada korban pelanggaran dapat 

memutuskan apa yang akan terjadi sehubungan dengan 

penyelidikan. Dengan kata lain, tidak ada pada baris “penarikan 

biaya”. Jaksa harus yakin bahwa kejahatan itu diselidiki, terlepas dari 

perasaan atau keinginan mereka yang terlibat. 

Alasan untuk ini adalah bahwa masyarakat memiliki minat 

dalam memastikan bahwa para pelaku kejahatan juga berusaha untuk 

itu. Pengecualian yang dibuat untuk pelanggaran tertentu di mana 

mungkin merasa bahwa kepentingan masyarakat umum di menghasut 

proses hukum tidak cukup kuat. Contoh tindak pidana tersebut fitnah, 

pelanggaran perdamaian rumah tangga dan kejahatan alokasi 

melanggar hukum, atau mencuri, dalam keluarga (pencurian yaitu dll). 

            3.  Persamaan dan Perbedaan  

a. Persamaan 

1) Lembaga Penuntutan 

 Di Indonesia lembaga yang melaksanakan kekuasaan 

negara, khususnya di bidang penuntutan adalah Kejaksaan, karena 

Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit 
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keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai 

badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 

ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter 

spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga 

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. 

 Di Swedia yang menjadi lembaga penuntutan adalah 

Kejaksaaan. Para Jaksa penuntut umum memainkan peran sentral 

dalam sistem peradilan. Jaksa bertanggung jawab untuk memimpin 

penyelidikan awal ketika seseorang cukup dicurigai 

pelanggaran. Sebagai kepala penyelidikan awal, jaksa bertanggung 

jawab untuk memastikan penyelidikan kejahatan optimal. Jaksa 

berikut investigasi terus menerus dan harus terus-menerus 

menetapkan langkah-langkah dan keputusan yang harus 

diambil. Dalam kejahatan kurang berat, penyelidikan awal yang 

dilakukan sepenuhnya oleh petugas polisi. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, lembaga penuntutan yang 

ada di Indonesia dan Swedia sama-sama di pegang oleh Kejaksaan. 

Kejaksaan di Indonesia dan Swedia diberi kewenangan eksklusif 

sebagai lembaga penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap 

tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

masing-masing negara. 

2) Asas-Asas Penuntutan 

Asas penuntutan di Indonesia dan Swedia sama-sama 

menganut asas legalitas diterapkan, tetapi ada banyak 
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pengecualian terhadap asas ini. Layanan penuntutan memiliki 

kemungkinan untuk mengesampingkan penuntutan atau untuk 

menghentikan kasus. 

3) Wewenang Penuntut Umum 

Di Indonesia Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi 

wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan 

dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam hal ini penuntutan 

adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya 

diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.  Sedangkan 

Di Swedia, Otoritas Kejaksaan Swedia, atau (Åklagarmyndigheten) 

merupakan badan utama di Swedia bertanggung jawab atas 

penuntutan umum. Jaksa Penuntut Umum adalah Kepala di bawah 

pemerintah dan dalam kapasitas ini, bertanggung jawab, dan 

sebagai kepala publik. Hal ini diketuai oleh Jaksa Agung 

Swedia. Jaksa Swedia, memiliki atau tidak mempunyai wewenang 

untuk bertanggung jawab memimpin dan mengawasi penyelidikan 

kriminal yang dilakukan oleh Kepolisian Swedia, dan penyusunan 

dan penyajian untuk kasus pengadilan. Para jaksa juga memegang 

beberapa kekuasaan kuasi-yudisial, meskipun tidak resmi 

bertindak sebagai hakim dalam beberapa kasus pelanggaran. 

 Sehingga wewenang penuntut umum di Indonesia dan 

Swedia adalah sama-sama melakukan penuntutan terhadap suatu 

perkara yang sedang ditanganinya untuk segera dilimpahkan ke 

pengadilan. 

4) Proses Penuntutan 

Persamaan proses penuntutan di Indonesia dan Swedia 

dimulai dari pelimpahan perkara ke pengadilan oleh jaksa penuntut 
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umum dan juga mengirimkan salinan surat dakwaan kepada 

terdakawa. Dalam persidangan pertama sebelum jaksa penuntut 

umum membacakan surat dakwaan hakim menanyakan identitas 

terdakwa terlebih dahulu setelah itu membacakan surat dakwaan 

kepada terdakwa, kemudian terdakwa diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau eksepsi, setelah itu pembuktian oleh 

jaksa penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dibacakan dan 

selanjutnnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap 

terdakwa kepada hakim, meminta untuk segera diputus. 

Adanya persamaan antara Pengaturan Sistem penuntutan 

menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Swedish code of 

judicial procedure karena adanya persamaan antara sistem hukum di 

Indonesia dengan sistem hukum di Swedia yaitu sistem hukum Eropa 

Kontinental. Indonesia sendiri meskipun sudah mempunyai KUHAP 

hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap 

bertumpu pada sistem Eropa Kontinental. Sehingga banyak persamaan 

yang ada pada Hukum Acara kedua negara tersebut. 

b. Perbedaan 

1) Lembaga Penuntutan 

Di Indonesia Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksankan kekuasaan negara secara merdeka di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. 

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh 

Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri 

berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu : 
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a) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik 

Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan 

negara republik Indonesia 

b) Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah provinsi. 

c) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten atau 

kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau 

kota. 

Jaksa agung merupakan pejabat negara, pemimpin dan 

penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, 

mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan 

Republik Indonesia. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

Sedangkan di Swedia yang menjadi lembaga penuntutan 

adalah Kejaksaaan. Para Jaksa penuntut umum memainkan peran 

sentral dalam sistem peradilan. Kejaksaan di Swedia diketuai oleh 

Jaksa Agung, Layanan penuntutan publik mempekerjakan sekitar 

1.100 orang, di antaranya 700 adalah jaksa. Ada 43 kantor lokal 

yang dipimpin oleh kepala jaksa distrik. 35 kantor ini bersifat 

umum kantor penuntutan umum, 6 adalah kantor-kantor 

penuntutan internasional publik dan 2 kantor penuntutan umum 

nasional, satu berhubungan dengan anti-korupsi dan yang lainnya 

dengan kecurigaan kejahatan antara aparat polisi. 

2) Asas-Asas Penuntutan 

Asas-asas penuntutan yang berlaku di Indonesia ada 3 yaitu: 

a) Asas Legalitas (legaliteitsbeginsel) yaitu asas yang 

mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan 

penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan 
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hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas 

equality before the law. 

b) Asas Oportunitas (opportunitebeginsel) yaitu asas yang 

memberikan wewenang pada penuntut umum untuk melakukan 

penuntutan atau tidak, terhadap seseorang yang melanggar 

peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan 

perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan 

umum. Di Indonesia penyampingan perkara oleh Jaksa Agung 

demi kepentingan umum.  

c) Asas Accusatoir yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa 

sebagai subyek dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini 

berlainan dengan asas Inquisitoir, dimana tersangka dijadikan 

obyek dalam pemeriksaan pendahuluan. 

Sedangkan penuntutan di Swedia, asas legalitas diterapkan, 

tetapi ada banyak pengecualian terhadap asas ini. Layanan 

penuntutan memiliki kemungkinan untuk mengesampingkan 

penuntutan atau untuk menghentikan kasus, kurang lebih sama 

dengan yang di Jerman. 

3) Wewengan Penuntut Umum 

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai 

wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, 

berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah 

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. 

Sedangkan di Swedia, jaksa penuntut umum tidak hanya memiliki 

kewenangan penuntutan tetapi dapat langsung melakukan 

penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana baik umum 

maupun khusus. Jaksa bertanggung jawab untuk memimpin 

penyelidikan awal ketika seseorang cukup dicurigai 
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pelanggaran. Sebagai kepala penyelidikan awal, jaksa bertanggung 

jawab untuk memastikan penyelidikan kejahatan optimal. Jaksa 

berikut investigasi terus menerus dan harus terus-menerus 

menetapkan langkah-langkah dan keputusan yang harus diambil. 

Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, meminta 

keterangan saksi, ahli dan atau tersangka yang terkait tindak 

pidana. Hal ini diketuai oleh Jaksa Agung Swedia. Jaksa Swedia, 

memiliki atau tidak mempunyai wewenang untuk bertanggung 

jawab memimpin dan mengawasi penyelidikan kriminal yang 

dilakukan oleh Kepolisian Swedia, dan penyusunan dan penyajian 

untuk kasus pengadilan. Para jaksa juga memegang beberapa 

kekuasaan kuasi-yudisial, meskipun tidak resmi bertindak sebagai 

hakim dalam beberapa kasus pelanggaran. 

Jaksa penuntut umum adalah satu-satunya pejabat publik 

yang dapat memutuskan untuk menarik kasus ke pengadilan 

banding (hovrätter). Jika tidak, banding yang diprakarsai oleh 

pengacara, penggugat, wakil-wakil mereka, dan pihak lain untuk 

kasus (målsäganden). Ketika kasus telah diputuskan oleh 

pengadilan banding, hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah 

Agung lewat dari jaksa kasus itu kepada Direktur Penuntut Umum 

(Riksåklagaren). 

4) Proses Penuntutan 

 Perbedaan proses penuntutan di Indonesia dan Swedia 

adalah dalam hal Jaksa penuntut umum selaku lembaga penuntutan 

umum mengajukan surat dakwaan tertulis dengan pengadilan. 

Namun di Swedia ada jenis penuntutan umum: jaksa dapat 

mengenakan hukuman pada tersangka dengan cara order ringkasan 
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pidana (strafföreläggande). Ringkasan agar pidana berarti bahwa 

tersangka, setelah mendapat persetujuannya, diperintahkan untuk 

membayar denda sesuai dengan apa jaksa menganggap 

pelanggaran berhak. 

Adanya perbedaan antara Pengaturan Sistem penuntutan 

menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Swedish code of 

judicial procedure juga  disebabkan karena faktor: 

a) Indonesia tidak hanya Sistem Eropa Kontinental saja yang dipakai 

mengingat di Indonesia dulu sebelum penjajahan Belanda dan 

Jepang di beberapa wilayah di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan 

yang antara sistem hukum kerajaan satu dengan yang lain 

sangatlah berbeda dan sekarang Indonesia secara tidak langsung 

menganut sistem hukum tersebut yang sekarang disebut sistem 

hukum adat dan sedangkan di Swedia lebih banyak condong ke 

Sistem Eropa Kontinenetal. 

b) Kemudian di Indonesia juga menganut sistem Hukum Islam, 

karena di Indonesia merupakan negara yang penduduknya 

sebagian besar beragama Islam, sedangkan di Swedia 

penduduknya kebanyakan menganut agama Kristen dan Protestan. 

c) Struktur sosial yang berada di Indonesia sangat berbeda dengan 

yang ada pada negara Swedia, di Indonesia ini masih menjadi 

negara yang berkembang sedangkan di Swedia sudah menjadi 

negara Maju di wilayah Eropa.  
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B. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Sistem Penuntutan Menurut  

Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Swedish code of judicial 

procedure 

1. Sistem Penuntutan Menurut Hukum Acara pidana Indonesia 

Sistem penuntutan yang dianut menurut Hukum Acara Pidana 

Indonesia adalah : 

a. Mandatory Prosecutorial System 

Berdasarkan sistem ini, jaksa dalam menangani suatu perkara hanya 

berdasarkan alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang 

diluar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan 

tertentu). 

b.  Discretionary Prosecutorial System 

Pada sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu 

dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian atau 

penanganan suatu kasus.Dalam sistem ini jaksa mengambil keputusan, 

selama mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada juga, 

mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

suatu tindak pidana, keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu 

dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat 

penyesalan perkara terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan 

pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik (Marwan Efendy, 2005: 

86). 

Kelebihan 

Kelebihan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia dalam 

melakukan penunututan adalah menganut kedua sistem tersebut, masuk 

dalam Mandatory Prosecutorial System didalam penanganan perkara 

tindak pidana umum dan masuk  juga dalam  Discretionary Prosecutorial 

System di dalam penanganan tindak pidana khusus (tindak pidana 
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korupsi). Hal ini mengacu kepada Pasal 284 ayat 2 KUHAP dan tindak 

pidana berkaitan denga Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu kepada Pasal 

21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sistem yang dianut oleh Kejaksaan 

RI merupakan perpaduan dari kedua sistem tersebut yang tampaknya tidak 

dianut oleh kejaksaan di negara-negara lain. 

Kelemahan 

Kelemahan dari sistem penuntutan yang dianut oleh kejaksaan 

Republik Indonesia adalah dalam hal Mandatory Prosecutorial System 

karena dalam sistem ini jaksa menangani suatu perkara hanya berdasarkan 

alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang diluar yang 

sudah ditentukan. Sehingga jaksa tidak dapat secara langsung menangani 

suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut 

hanya berlaku pada tindak pidana korupsi saja dan tidak berlaku pada 

tindak pidana umum. 

2. Sistem Penuntutan Menurut Swedish Code Of Judicial Procedure 

Sistem penuntutan yang dianut dalam Swedish Code Of Judicial 

Procedure atau Hukum Acara Pidana Swedia adalah Discretionary 

Prosecutorial System. Pada sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai 

kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam 

penyelesaian atau penanganan suatu kasus. Sistem ini jaksa mengambil 

keputusan, selama mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada juga, 

mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu 

tindak pidana, keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan, 

atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan 

perkara terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan pertimbangan-

pertimbangan kebijakan publik.  
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Kelebihan 

Kelebihan dalam Discretionary Prosecutorial System jaksa dapat 

melakukan berbagai kebijakan tertentu dalam menangani suatu perkara, 

baik dalam hal melakukan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan. 

Karena disini jaksa sangat berperan aktif dalam penanganan perkara dari 

proses penyidikan sampai proses penuntutan. Jaksa juga 

mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi tindak pidana tersebut 

terjadi sehingga menjadi alasan pemaaf bagi terdakwa yang melakukan 

tindak pidana. 

Kelemahan 

Kelemahan dari sistem penuntutan yang dianut Swedia adalah 

apabila semua orang melakukan tindak pidana dengan alasan-alasan 

tertentu yang dapat meringankan atau memaafkan tindakan orang tersebut 

padahal orang tersebut tau bahwa telah melakukan tindak pidana, maka 

sistem ini dapat dimanfaatkan sebagian orang tertentu untuk melakukan 

tindak pidana. Sehingga jaksa harus lebih teliti dan cermat dalam 

menangani suatu perkara sebelum mengambil keputusan. 
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BAB IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persamaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dengan Swedia adalah 

berwenang melakukan penuntutan, lembaga penuntutan yang ada di Indonesia 

dan Swedia sama-sama di pegang oleh Kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia dan 

Swedia diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntutan untuk 

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di masing-masing negara dan adanya persamaan 

antara sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di Swedia yaitu 

sistem hukum Eropa Kontinental. Meskipun Indonesia sudah mempunyai 

KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya 

tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental. Sedangkan perbedaan 

kewenangan kejaksaan di Indonesia dan Swedia adalah di Indonesia tidak 

mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, 

berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan 

pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Sedangkan di Swedia, 

jaksa penuntut umum tidak hanya memiliki kewenangan penuntutan tetapi 

dapat langsung melakukan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana 

baik umum maupun khusus. Jaksa penuntut  umum mempunyai kewenangan 

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, meminta 

keterangan saksi, ahli dan atau tersangka yang terkait tindak pidana dan 

kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP Swedia. Selanjutnya bertindak 

selaku penuntut umum bila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. 
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2. Kelebihan sistem penuntutan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia 

dalam melakukan penunututan adalah menganut dua sistem yaitu, Mandatory 

Prosecutorial System didalam penanganan perkara tindak pidana umum dan 

masuk  juga dalam  Discretionary Prosecutorial System di dalam penanganan 

tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Sedangkan kelebihan sistem 

penuntutan di Swedia menganut sistem Discretionary Prosecutorial System 

dimana jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dalam menangani 

suatu perkara, baik dalam hal melakukan penuntutan atau tidak. Karena disini 

jaksa sangat berperan aktif dalam penanganan perkara dari proses penyidikan 

sampai proses penuntutan. Sedangkan kelemahan dari sistem penuntutan yang 

dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal Mandatory 

Prosecutorial System karena dalam sistem ini jaksa menangani suatu perkara 

hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal 

yang diluar yang sudah ditentukan. Sehingga jaksa tidak dapat secara 

langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan 

penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban 

dan saksi. Sedangkan di Swedia Kelemahan dari sistem penuntutan yang 

dianut Swedia adalah apabila semua orang melakukan tindak pidana dengan 

alasan-alasan tertentu yang dapat meringankan atau memaafkan tindakan 

orang tersebut padahal orang tersebut tau bahwa telah melakukan tindak 

pidana, maka sistem ini dapat dimanfaatkan sebagian orang tertentu untuk 

melakukan tindak pidana. 

 

B. Saran 

1. Kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan di Indonesia terhadap 

perkara-perkara tindak pidana umum sebaiknya disamakan dengan 

kewenangan terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus, sehingga 

penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat secara maksimal. 
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2. Rancangan Undang-Undang KUHAP yang mengatur tentang kewenangan 

penuntut umum di Indonesia sebaiknya kewenangan penuntut umum di 

Indonesia sama dengan kewenangan penuntut umum di Swedia. Penuntut 

umum dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, 

penggledahan dan pemeriksaan saksi dan terdakwa. Sehingga penuntut umum 

di Indonesia dapat bertanggung secara penuh terhadap tunututan yang telah 

diajukan ke dalam persidangan. 
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