
 
 

   

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA   

 

 

 

A. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia 

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-

undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di 

Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa 

kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti reglement op de rechterlijke 

organisatie (RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan 

organisasi kehakiman; Inladsch reglement (IR Stb 1848 Nomor 16) yang 

mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka 

yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing; reglement op de 

strafvordering (Stb. 1849 nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum acara 

pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan; 

landgerechtsreglement (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur 

acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua 

golongan penduduk. Disamping itu diterapkan pula ordonansi-ordonansi untuk 

daearah luar Jawa dan Madura yang diatur secara terpisah. 

Dalam perkembangannya ketentuan “Inlandsch Reglement” diperbaharui menjadi 

“Het Herzien Inlandsch Reglement” (HIR), yang mendapat persetujuan Volksraad 

pada tahun 1941. HIR ini memuat reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan 
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peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya 

HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum (Openbare Ministrie) yang tidak 

lagi dibawah pamongpraja, tetapi langsung berada dibawah Officer van Justitie 

dan Procucuer General.
18

 

Pada pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang 

fundamental kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan unttuk 

golongan Eropa. Dengan demikian acara pidanapun tidak berubah. HIR dan 

reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtreglment berlaku untuk 

pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan agung.
19

 

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan 

dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta 

melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, 

kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal 

ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 

ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua 

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan 

perubahan dan tambahan. 

pada tahun 1981, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), segala peraturan yang sebelumnya 

berlaku dinyatakan dicabut. KUHAP yang disebut-sebut sebagai “karya agung” 

bangsa Indonesia merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat 

                                                           
18

 http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/ diakses pada tanggal 20 

Februari 2013 
19

 Andi Hamzah.“Hukum Acara Pidana Indonesia”. Sinar Grafika. Hlm 56 

http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/
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memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya 

dengan kepentingan umum. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama 

kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap. Dalam arti, 

seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) penyelidikan sampai pada 

kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 
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B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP dan Perkap Nomor 14 

Tahun 2012 

 

1. Penyelidikan 

Sebelum berlaku Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sebagai Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara pidana yang menjadi hukum acara pidana 

adalah herziene islands reglement (HIR), terhadap pengertian 

penyelidikan, dipergunakan perkataan opspornig atau orderzoek, akan 

tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu 

dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan 

(opspornig) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak 

tegasan pengertian dan tindakan. 

Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan 

fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan 

antara penyelidikan dan penyidikan: 

- Telah tercipta penahapan tindak pidana guna menghindarkan cara-cara 

penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-

masa yang telah lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-

gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik 

kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap 

sepele nasib seseorang yang diperiksa; 

- Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati 

dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam 

melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara 
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penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan 

pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi 

jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan 

penyelidikan dan penyidikan di hubungkan dengan ketentuan Pasal 17, 

semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum 

dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan 

yang melanggar hak-hak asasi yang melanggar harkat dan martabat 

manusia.
20

 

Penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5 KUHAP : 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini”. 

Penyelidikan merupakan kegiatan yang tidak terhenti dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan  dari awal proses penyidikan, 

penindakan, dan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas 

perkara kepada JPU, pelaksanaan persidangan pengadilan sampai putusan 

sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering 

digunakan istilah reserse. Di mana tugas utamanya adalah menerima 

laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk 
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 M.Yahya Harahap. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan”. Sinar Grafika.  Hlm 102 
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diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. 

Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang 

dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya 

ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berati 

mencari kebenaran.
21

 

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang 

penyidikan. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan 

merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi 

penyidikan yang mendahului tindakan lain, menurut M. Yahya Harahap 

penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” 

sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-

bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
22

 

Pejabat kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan disebut penyelidik 

berdasarkan Pasal 1 Angka 4 KUHAP penyelidik adalah setiap pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP 

yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah Pejabat 

kepolisian, dalam melakukan penyelidikan pidana umum pejabat 

kepolisian merupakan penyelidik tunggal yang diamanatkan oleh KUHAP. 

Penyelidik agar dapat menjalankan tugas-tugas penyelidikan yang pada 

hakekatnya merupakan salah satu bidang tugas yang diberikan oleh 
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 Andi Hamzah. “Hukum Acara Pidana Indonesia”. Sinar Grafika. Hlm 119 
22

 M.Yahya Harahap. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan”. Sinar Grafika.  Hlm 101 
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KUHAP kepada kepolisian  maka sepatutnya penyelidik harus sangat 

memahami dasar pemikiran dari pembentuk Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana 

itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyelidik miliki serta batas-

batas kewenagannya oleh sebab itu pembentuk undang-undang  secara 

tegas telah memberikan apa saja yang menjadi kewenangan penyelidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 KUHAP (Penyelidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4): 

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 

tindak pidana ; 

b. Mencari keterangan dan barang bukti ; 

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri ; 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hokum mengadakan tindakan 

yang bertanggungjawab. 

2. Atasperintahpenyidikdapat melakukan tindakan berupa : 

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan 

penyitaan ; 

b. pemeriksaan dan penyitaan surat ; 

c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; 

d. membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.” 

Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa kewenangan penyelidik 

yang diatur dalam KUHAP sudah sangat jelas dan tidak perlu ada 
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penafsiran lagi hal ini dibuktikan dengan cara pembentuk undang-undang 

tindak memberikan penjelasan kecuali pada kata tindakan lain seperti yang 

dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4. 

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada penyelidik 

sudah sangat besar tetapi selain KUHAP Perkap 14 tahun 2012 juga 

mengatur hal-hal menyangkut penyelidikan yang bersifat tehnis hanya 

berlaku di internal kepolisian dan tidak diatur oleh KUHAP, sehingga 

Perkap 14 tahun 2012 dapat dikatakan sebagai petunjuk tehnis penyelidik 

dalam melakukan penyelidikan. 

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2012 

mengatakan bahwa penyelidikan dapat dilakukan sebelum ada laporan 

Polisi/Pengaduan dan Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam 

Rangka Penyidikan sehingga penyelidikan berfungsi untuk mengetahui 

dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan 

bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan 

dasar permulaan penyidikan, Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan 

atau dapat dilakukan secara bersama-sama dengan penyidikan. 

Pejabat Polri yang bertugas melakukan penyelidikan wajib mematuhi 

Prinsi-Prinsip yang terdapat dalam Perkap 14 Tahun 2012 yaitu Legalitas, 

Professional, Proposional, Prosedural, Transparan, akuntabel, Efektif, dan 

Efisien
23

 yang berarti penyelidik harus mampu menjalankan tugas secara 

tepat dan cepat, setiap penyelidik menjalakan tugasnya sesuai legalitas dan 

                                                           
23

Lihat Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2012 



24 
 

wewenangnya masing-masing, penyelidik dalam menjalankan tugas tidak 

dapat di intervensi oleh siapapun, setiap tindakan penyelidik 

memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak 

terkait, dan penyelidik dapat dapat mempertanggung jawabkan 

tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis. 

Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyelidik 

sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa 

sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, 

peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk 

pengendalian penyelidikan maka dalam mejalakan tugas penyelidik harus 

mendapatkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan 

penyelidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun memdesak 

penyelidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan 

lisan kepada atasan penyelidik atau dengan segera melaporkan setelah 

melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyelidik 

menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang 

nantinya akan disampaikan kepada atasan penyelidik. 

Kewenangan Penyelidik selain yang telah di tentukan oleh KUHAP, Pasal 

24 PerkapNomor 14 Tahun 2012 juga memberikan petunjuk tentang 

kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh penyelidik yaitu : 

1. PengolahanTempatKejadianPerkara (TKP). 

2. Pengamatan.(observasi) 

3. Wawancara.(interview) 
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4. Pembuntutan(surveillance). 

5. Pelacakan(tracking). 

6. Penyamaran(UnderCover). 

Bahwa dalam rangka Penyelidikan Penyelidik dilarang untuk 

menggunakan Upaya Paksa karena sudah sangat jelas baik KUHAP atau 

Perkap 14 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan kepada Penyelidik 

untuk melakukan upaya paksa setelah selesai melakukan penyelidikan 

maka perkara tersebut harus di tingkatkan ke tahap penyidikan. 

 

2. Penyidikan  

Proses Penyelidikan yang telah dilakukan penyelidik terhadap peristiwa 

yang diduga tindak pidana maka selanjutnya terhadap peristiwa tersebut 

dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Menurut R. Tresna, penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan oleh 

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah 

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan 

bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. 
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Secara umum yang diketahui oleh masyarakat penyidik hanya anggota 

kepolisian saja. Namun tidak demikian secara Yuridis Formal, selain Polri 

masih ada penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 

Jaksa, dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentua yang mengatur hal itu 

antara lain dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan KUHAP
24

  tetapi dalam tulisan ini penulis hanya akan 

menjelaskan penyidikan yang dilakukan oleb Pejabat Kepolisian Republik 

Indonesia. 

Secara singkat tugas penyidik Polri adalah melakukan penyidikan. 

Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit 

banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.
25

 

Undang-undang memberi hak istimewa atau hak privalise kepada penyidik 

untuk menjalankan fungsi penyidikan seperti memanggil, memeriksa, 

menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai 

telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka, akan tetapi dalam 

menjalankan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk 

kepada prinsip the right of due proses yaitu setiap orang berhak diselidiki 

dan disidik di atas landasan hukum. 

Pasal 109 KUHAP menyebutkan Proses penyidikan yang sedang berjalan 

harus diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut 

JPU) dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya 
                                                           
24

BambangWaluyo. “Pidana dan Pemidanaan”.Sinar Grafika. Hlm 41 
25

Ibid Hlm 44 
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Penyidikan (SPDP). Penyidik dalam melakukan penyidikan harus 

berdasarkan Undang-Undang artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik harus berdasarkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam 

KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lain. 

Proses penyidikan harus dijalankan secara profesional oleh penyedik 

dengan berlandaskan hukum selain KUHAP yang menjadi landasan 

hukum Penyidik adalah Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen 

penyidikan tindak pidana salah satu prinsip yang terkandung dalam Perkap 

nomor 14 Tahun 2012 adalah Prinsip Legalitas yaitu proses penyelidikan 

dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan
26

, penyidikan di dasarkan oleh adanya laporan polisi dan Surat 

Perintah Penyidikan 
27

 

Penyidikan didalam Perkap nomor 14 tahun 2012 dibagi dalam Empat 

tingkatan yaitu : 

1. Perkara Mudah 

Perkara mudah memiliki ciri-ciri Saksi Cukup, Alat bukti Cukup, 

Tersangka sudah diketahui atau ditangkap dan proses penanganan 

relatif cepat
28

 ditangani oleh Keplosian Tingkat Sektor  (Polsek).
29
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Lihat Pasal 3 Huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2012 
27

Lihat Pasal 14 Ayat (1) Perkap Nomor 14 tahun 2012 
28

Lihat Pasal 18 Ayat (1) Perkap Nomor 14 tahun 2012 
29

Lihat Pasal 19 Perkap Nomor 14 tahun 2012 
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2. Perkara Sedang  

Perkara Sedang memiliki ciri-ciri saksi cukup, terdapat barang bukti 

petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka, identitas dan 

keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap, 

tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, 

tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya, tidak memerlukan 

keterangan ahli namun bila diperlukan ahli mudah didapat.
30

 Di 

tangani oleh kepolisian tingkat Kepolisian Resort (Polrest) dan 

Polsek
31

 

3. Perkara Sulit 

Perkara sulit memiliki ciri-ciri saksi tidak mengetahui langsung 

tentang tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui 

identitsanya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan 

tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari 

pelaku kejahatan terorganisir, barang bukti yang berhubungan 

langsung dengan perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli 

yang dapat mendukung pengungkapan perkara, diperlukan peralatan 

khusus dalam penanganan perkaranya, tindak pidana yang dilakukan 

terjadi di beberapa tempatdan memerlukan waktu penyidikan yang 
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Lihat Pasal 18 Ayat (2) Perkap Nomor 14 tahun 2012 
31

Lihat Pasal 19 Perkap nomor 14 tahun 2012 
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cukup.
32

 Pengananan perkara sulit dilakukan oleh kepolisian tingkat 

Polrest dan Kepolisian Daerah (Polda).
33

 

4. Perkara Sangat Sulit 

Perkara sangat sulit memiliki ciri-ciri belum ditemukan saksi yang 

berhubungan langsung dengan tindak pidana, saksi belum diketahui 

keberadaannya, saksi atau tersangka berada diluar negeri, TKP di 

beberapa negera/lintas negara, tersangka ada diluar negeri dan belum 

ada perjanjian ekstradisi, barang bukti berada diluar negeri dan tidak 

dapat disita, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu 

kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu dan memerlukan waktu 

penyidikan yang relatif panjang.
34

 Penyidikan dilakukan oleh 

kepolisian tingkat Polda dan Maskas Besar kepolisian Republik 

Indonesia (Mabes Polri).
35

 

Pejabat kepolisian yang melakukan Penyidikan harus melakukan Gelar 

perkara, Gelar perkara dibagi menjadi Dua yaitu :
36

 

1. Gelar Perkara Biasa  

a. Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap awal penyidikan yang 

bertujuan untuk menentukan status perkara pidana atau bukan, 

merumuskan rencana penyidikan, merumuskan unsur-unsur pasal 
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Lihat Pasal 18 Ayat (3) Perkap Nomor 14 tahun 2012 
33

Lihat Pasal 19 Perkap Nomor 14 tahun 2012 
34

Lihat Pasal 18 Ayat (4) Perkap Nomor 14 tahun 2012 
35

Lihat Pasal 19 Perkap Nomor 14 tahun 2012 
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Lihat Pasal 69 Perkap Nomor 14 tahun 2012 
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yang dirumuskan, menentukan saksi,  tersangka dan barang bukti, 

menentukan target waktu, dan teknik serta taktik penyidikan. 
37

 

b. Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap pertengahan proses 

penyidikan yang bertujuan untuk evaluasi dan pemecahan masalah 

yang dihadapi dalam penyidikan, mengetahui kemajuan penyidikan 

yang dicapai dan upaya percepatan penyelsaian penyidikan, 

menentukan rencana penindakan lebih lanjut, memastikan 

kesesuaian antara saksi, tersngka dan barang bukti dengan pasal 

yang dipersangkakan, memastikan pelaksanaan penyidikan telah 

sesuai dengan target yang ditetapkan dan atau mengembangkan 

rencana dan sasaran penyidikan.
38

 

c. Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap akhir penyidikan 

bertujuan untuk evaluasi proses penyidikan yang telah 

dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, 

Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan barang bukri, 

penyempurnaan berkas perkara, menentukan layak tidaknya berkas 

perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan dan 

atau pemenuhan petunjuk JPU.
39

 

2. Gelar Perkara Khusus 

Gelar perkara khusus dilakukan bertujuan untuk merespon 

laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkaraatau 

penasehat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku 
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penyidik, membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah 

didapatkan bukti baru, menetukan tindakan kepolisian secara khusus 

atau membuka kembali penyidikan berdasarkan keputusan 

praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.
40

 

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu 

dengan perimbangan memerlukan persetujuan tertulis 

Presiden/Mendagri/gubernur, menjadi perhatian publik secara luas dan 

permintaan penyidik.
41

 

Melakukan gelar perkara pada tahap akhir merupakan langkah 

penyidik sebelum mengajukan berkas Perkara ke Jaksa Penuntut 

Umum atau menjadi langkah penyidik untuk merencanakan langkah-

langkah untuk memenuhi Petunjuk jaksa Penuntut Umum sehingga 

perkara dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. 
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