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KUHAP wa.laupun menyebut iatilah prapenuntutan, tetapi 

tidak mengatur apa yang dimaksud (!t:;ngau prapenuntutan itu. 

Dilihst daTi pasal 14 KUHAP, sebenarnya prapenuntutan merupakan 

kewenangan penuntut umum untuk mengmmbslikan barkss perksrs 

. yang telah dilimpahkan alell penyidik kepadanya. 

Dengan petunjuk yang diberikan olen penuntut umum, diha

rapkan penyidik m8ll1pu membuat. berkas perkara yang sempurna yang 

pads akhi·rnya memungkinkan penuntut umum membuat surat dakwaan 

y~ng memenuhi syarat tormil dan mat.riil, serta jelas. lengkap 

dan cermat stas tindak pidana yang terjadi. 

Di sis1 yang lain, masalah prapenuntutan ini berkaitan 

dengan asas peradilan yang sederbana, cepat. dan bieya ringan. 

Berpijak dar! uraian tersebut di ataSt yang menjadi pemasalahan 
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dalam penelitian ini yaitu, 

1. 	epak'ah temadap seroua ata'tl setiap berkas perkat'cl ll::ruil 

melewati prapenuntutan? 

2 .. 	 berapa kali seorang penuntut umum boJx-h&Jr atau bol eh meU36ll::

balikan berka. perkars. kepad', penyidik, e~hi"gga dapat 

mencenninkan asaa peradilan sederbana, eepat, dtin biaya ringan? 

Dalam rangka menjawab pennasalahari di atas, pertcllna ktili 

dilakukan studi kepustakaan dengan jalan melihat dan mempelsjari 

perat'uran perundang-undangan, pendapat-nendapat para pakar h\ikurn 

yang erat kaitannya dang.n permaaeleban dalsm penelitian in!. 

Disamping itu, dilakukan vJawanca!'B dengan J!"~lln"ka.i gedere1.T perta

nyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya (directive interview). 

Sesuai dengan ciri-ciri atau sirat-sifat yang melekat pads 

.sampel yeng dapat me\1akili ·populasi. dalam penelitian in! d:\ gu

nakan metode puropoEd.ve _sanrpling., dengau jumlah respondEHl 20 orang.. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semus stau 

setiap perkara barue melewati prapentintutan. Hanya parkers-perka"" 

tertentu saja yaitu ~ang kureng sempurna saja yang melew~ti 

prapenuntutan. Ditinjau dari.praktek prapenuntutan dal~ Kejakssan 

Negeri Surabaya ke Polwiltabes Surabaya, yaijJu btJlaj(~l'alik 

perk"" perkam berkiil!ar antara 1 - 2 ke.li. make mameng hal ini 

bisa disnggap sudab mencerminkan peradilan aaderllen", cepat. 

dan bieya ringan. Namnn demikian, dangan masih banyeknya 

»arksra yang tidal< da»at dise,npurnakan oleh pibak Polwiltabe" 

Surabaya dan juga roBBih banyaknya perkara yang tidak kembali 

ke Kejaksaan Negeri Surabaya. hal 1ni menunjukkan belum 
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meneerminkan asas peradilan sederhana, cepat. dan biuy9 ringan. 

KUHAP sendiri tidak mengatur berapa kali proses prapenuntutsn 

tersebut. 

Sedangkan raktor-raktor penghambat prapenuntu~an, bar

das"rkan hasil panelitian im .. yaitu; 

1. 	perbedaan pendapat di ka1angan aparat; penegak hukm tentang 

peristiwa tindak p1danal 

2. 	sikap instansi sentris di kalangan apa1"at penegak hu1:tmq 

3. 	keterbatasan kemampUEln teknis yurldiB penanganan petugaoi 

4. 	keterbatesen sarsns dan prasarana (fasilitaa pendukung)I 

5. 	jumlah persmnil. 

Sebagni saran yang pertama, perlu lebih diintensipksn 

kerja saMS antar aparat pene~ak hukum, khusuenya antera penyidi.k 

dongan ke~aksaan. Di p1hak lain, perlu lebib ditenamkan dalam 

hatt sanubari para aparat penegale hukum, babwa mereka barke

wajiban untuk menju~ungtinggi harkat dan martabat manusia, 

yang dalam hal in! adalah tersangka. 
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