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1. Prosedur Penghentian Penyidikan 
 

A. Penghentian Penyidikan. 
 
Penghentian penyidikan dilakukan karena : 
 

1) Tidak cukup bukti.  
Penyidik harus dapat meyakinkan Hakim Pra  Peradilan bahwa 
setelah dilakukan Pra Peradilan bahwa setelah dialkukan 
upaya penyidikan, ternyata tidak dapat dipenuhi persyaratan 
pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, misalnya hanya dapat 
menemukan satu alat bukti. 

 
2) Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.  

Penyidik harus dapat meyakinkan Hakim Pra Peradilan bahwa 
setelah dianalisa ternyata unsur-unsur tindak pidana yang 
dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.  
 

3) Penyidikan dihentikan demi hukum dalam hal, antara lain : 
 

a. Tersangka meninggal dunia (kecuali ada ketentuan-
ketentuan khusus dalam undang-undang tertentu).  
Penyidik harus dapat membuktikan bahwa tersangka benar-
benar meninggal dunia dengan keterangan Lurah, Kepala 
Desa/Ketua Lingkungan atau Surat keterangan kematian dari 
Rumah Sakit. 
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b. Peristiwa tersebut kadaluarsa. 

Perkara tersebut telah kadaluarsa penuntutannya yaoitu 
telah memenuhi tenggang waktu kadaluarsa sebagaimana 
diatur dalam pasal 78 KUHP buku I sebagai berikut : 
 
 Sesudah satu tahun bila perkara tersebut mengenai 

semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan 
percetakan. 

 
 Sesudah enam tahun bila perkara tersebut mengenai 

kejahatan yang diancam dengan kurungan atau pidana 
penjara paling lama tiga tahun. 

 
 Sesudah 12 tahun, mengenai kejahatan yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 
 

 Pengaduan dicabut kembali. 
 

 Perkara tersebut termasuk tindak pidana aduan. 
 

 Pengaduan tersebut dicabut kembali oleh si pengadu 
dengan pernyataan tertulis dan dibuat Berita Acaranya. 

 
c. Tindak pidana tersebut telah ada putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 76 ayat (1) 
KUHP). 

 
d. Tindak pidana yang dialkukan oleh tersangka yang disidik 

diketahuoi kemudian sama dengan tindak pidana yang 
pernah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai 
kekuatan hukum yang pasti (Petikan Surat Putusan 
Pengadilan). 

 
e. Penghentian penyidikan dilakukan setelah dilalui tahapan 

analisa yuridis dan gelar perkara. 
 

 
 

 


