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Hukum formal atau hukum acara adalah peraturan
hukum yang mengatur tentang cara bagaimana
mempertahankan dan melaksanakan peraturan
hukum material. Hukum acara memiliki fungsi
untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi
norma-norma larangan hukum material melalui
suatu proses dengan berpedoman kepada ketentuan
peraturan yang termuat dalam hukum acara.
Hukum Acara Pidana di Indonesia dimuat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).



Dalam KUHAP diatur bagaimana proses beracara,
antara lain mulai dari penahanan, proses
penyidikan, praperadilan, persidangan, hak dan
kewajian terdakwa, upaya hukum, kewenangan
jaksa dan hakim dan lain-lain.
Beberapa pengertian dalam KUHAP:
Tersangka adalah seseorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.



Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
Terpidana adalah seorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
 Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau terdaksa apabila terdapat cukup
bukti guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini.



Penahanan adalah penempatan tersangka atau
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau
penuntut umum atau hakim dengan
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang.



PENAHANAN
Penahanan adalah penempatan tersangka atau
terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau
penuntut umum atau hakim dengan penetapanya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
KUHAP.

Jenis-jenis penahanan:
1. Penahanan rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota.



Penyidik atau penuntut umum atau hakim
berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan
yang satu kepada jenis penahanan yang lain.
Tahapan penahanan:
1. Penahanan ditingkat penyidik

Dalam Pasal 24 KUHAP Perintah penahanan yang
diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama
20 (duapuluh hari). Apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai
dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang
berwenang untuk paling lambat 40 (empat puluh)
hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut,
penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka
dari tahanan demi hukum.



2. Penahanan ditingkat jaksa/penuntut umum
Dalam Pasal 25 KUHAP Perintah penahanan yang
dilakukan penuntut hanya berlaku paling lama 20
(dua puluh) hari. Apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai
dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri
yang berwenang untuk paling lambat 30 (tiga
puluh) hari. Setelah waktu 50 (lima puluh) hari
tersebut, penuntut umum harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi
hukum.



3. Penahanan hakim tingkat pengadilan negeri
Dalam Pasal 26 KUHAP hakim pengadilan negeri yang
mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan
untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang berwenang untuk paling
lambat 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 90
(sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut
belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari
tahanan demi hukum.



4. Penahanan hakim tingkat pengadilan tinggi
Dalam Pasal 27 KUHAP hakim pengadilan tinggi yang
mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan
untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan tinggi yang berwenang untuk paling
lambat 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 90
(sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut
belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari
tahanan demi hukum.



5. Penahanan hakim tingkat Mahkamah Agung
Dalam Pasal 28 KUHAP hakim Mahkamah Agung
yang mengadili perkara guna kepentingan
pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat
perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima
puluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai dapat
diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk
paling lambat 60 (enam puluh) hari. Setelah
waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara
tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.



PRAPERADILAN
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri
untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang
diatur dalam KUHAP:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau
penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasa tersangka;

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan pengadilan;

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan.



UPAYA HUKUM
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan
yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau
hak terpidana untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam KUHAP.



ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
Asas-asas hukum acara pidana antara lain:
1. Asas peradilan dilakukan berdasarkan “demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Asas bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan

oleh pihak-phak lain di luar kekuasaan kehakiman
dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam UUD.

3. Asas bahwa pengadilan megadili berdasarka hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang

4. Asas praduga tidak bersalah
5. Asas pemeriksaan perkara oleh majelis hakim
6. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak

memperoleh bantuan hukum



PERKARA
 LAPORAN ADALAH PEMBERITAHUAN YANG

DISAMPAIKAN OLEH SEORANG KARENA HAK
DAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
TENTANG TELAH ATAU SEDANG ATAU DIDUGA
AKAN TERJADINYA PERISTIWA PIDANA



 PENGADUAN ADALAH PEMBERITAHUAN
DISERTAI PERMINTAAN OLEH PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN KEPADA PEJABAT YANG
BERWENANG UNTUK MENINDAK MENURUT
HUKUM SEORANG YANG TELAH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ADUAN YANG MERUGIKAN.
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