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Tersangka Korupsi Menang di Praperadilan,  

Kejati Minta Kejari Kuansing Hormati Hukum 

 

 
Sumber Gambar: https://yuridis.id/ 

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Kuantan Singingi (Kuansing), Hendra AP alias Keken, menang praperadilan terhadap 

Kejari setempat di Pengadilan Negeri Telukkuantan. Dengan demikian, tersangka dugaan 

korupsi SPPD fiktif Kuansing itu terlepas dari jeratan hukum. Hakim di pengadilan 

tersebut menyatakan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Hendra 

AP tidak sah. Selanjutnya hakim memerintahkan jaksa membebaskannya dari penjara.  

Kejaksaan Tinggi Riau sebagai institusi atas dari Kejari Kuansing menghormati 

putusan ini. Penyidik Kejari Kuansing diminta mentaati perintah hakim terhadap Hendra. 

"Sebagai institusi menghormati putusan itu, kepada Kejari Kuansing segera 

menyelesaikan," ucap Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi di Pekanbaru, Selasa 

(6/4/2021).  

Sebelumnya, hakim tunggal Timothee Kencono Malye, mengabulkan 

permohonan praperadilan Hendra AP. Dia kemudian lepas dari seluruh sangkaan 

penyidik Kejari Kuansing. "Mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon atas 

kasus penyimpangan SPPD di Kuansing untuk seluruhnya," ujar Timothee.  

Hendra AP sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka SPPD fiktif dengan Surat 

Penetapan Tersangka Nomor : B-461/L.4.18/Fd.1/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021. 

Hakim menyatakan penetapan tersangka itu tidak sah. 

 

https://www.liputan6.com/regional/read/4515768/selalu-mangkir-kepala-bpkad-kuansing-dijebloskan-ke-penjara
https://www.liputan6.com/tag/kejari-kuansing
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Mohon Evaluasi 

Hendra AP ditahan oleh jaksa penyidik Kejari Kuansing pada Kamis, 25 Maret 

2021 dan dititip di tahanan Polres Kuansing. Dengan putusan tersebut, hakim meminta 

penyidik Kejari Kuansing untuk membebaskan Hendra AP dari tahanan. Pembacaan 

putusan oleh hakim tersebut disaksikan kuasa hukum Hendra AP, yakni Bangun Sinaga 

dan Putra Piliang. Dari Kejari Kuansing hadir Kasi Pidsus Roni Saputra.  

Bangun Sinaga mengungkapkan sejak awal pihaknya menilai ada kejanggalan di 

kasus tersebut. Kliennya menduga bahwa dirinya dikriminalisasi dan dizolimi. "Sebab itu 

klien kami mengajukan praperadikan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam 

perkara ini tidak ada kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau," 

kata Bangun.  

Atas putusan prapid itu, pihaknya memohon kepada Jaksa Agung RI untuk 

melakukan evaluasi kinerja para pejabat di Kejari Kuansing. "Kita juga minta apabila ada 

penetapan tersangka lagi untuk sepenuhnya ditangani di Kejaksaan Tinggi Riau agar 

kasus klien kami lebih jelas," kata Bangun. 

Sejak kasus ini bergulir, Kepala Kejari Kuansing dengan Hendra AP selalu perang 

komentar di media massa. Hendra menilai kasus ini tidak murni penegakan hukum karena 

ada pesanan dari oknum pejabat di Pemkab setempat. Hendra juga menuding penegakan 

hukum karena sakit hati kejaksaan terhadap dirinya. Pasalnya ada oknum jaksa yang 

disebut mengatur proyek di Pemkab setempat. Tudingan ini sudah dibantah oleh Kejari 

Kuansing Hadiman. Dia menyatakan ada puluhan alat bukti dalam kasus ini sehingga 

menetapkan Hendra sebagai tersangka. (M Syukur) 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.liputan6.com/regional/read/4525368/tersangka - korupsi - menang - di-

praperadilan-kejati-minta-kejari-kuansing-hormati-hukum, tanggal 7 April 2021. 

2. https://news.detik.com/berita/d-5521032/kepala - bpkad - kuansing – menang -

praperadilan-status-tersangka-korupsi-gugur, tanggal 5 April 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liputan6.com/regional/read/4525368/tersangka%20-%20korupsi%20-%20menang%20-%20di-praperadilan-kejati-minta-kejari-kuansing-hormati-hukum
https://www.liputan6.com/regional/read/4525368/tersangka%20-%20korupsi%20-%20menang%20-%20di-praperadilan-kejati-minta-kejari-kuansing-hormati-hukum
https://news.detik.com/berita/d-5521032/kepala%20-%20bpkad%20-%20kuansing%20–%20menang%20-praperadilan-status-tersangka-korupsi-gugur
https://news.detik.com/berita/d-5521032/kepala%20-%20bpkad%20-%20kuansing%20–%20menang%20-praperadilan-status-tersangka-korupsi-gugur
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Catatan: 

Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 

Pasal 2 ayat (1) 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah). 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Kerugian Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

Pasal 1 angka 22 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan 

melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut: 

a. ada perbuatan melawan hukum;  
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b. ada kesalahan; 

c. ada kerugian; 

d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. 

 

Tersangka  

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana (UU KUHAP) 

Pasal 1 angka 14 

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.  

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: “Yang dimaksud dengan "bukti 

permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana 

sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan 

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang 

betul-betul melakukan tindak pidana. 

 

Bukti 

UU KUHAP 

Pasal 184 ayat (1) 

Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

 

Pasal 188 ayat (1) 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

 

Pasal 188 ayat (2) 

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 

a. keterangan saksi; 

b. surat; 

c. keterangan terdakwa. 
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UU Tipikor 

Pasal 26 A 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk 

tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan 

atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 

yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam 

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, 

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 

 

Praperadilan 

UU KUHAP 

Pasal 1 angka 10 

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka 

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau 

pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 

 

Pasal 77 

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan; 

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan 

pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 

 

Pasal 78 

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 adalah praperadilan. 
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(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan 

negeri dan dibantu oleh seorang panitera. 

 

Pasal 79 

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan 

diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan 

menyebutkan alasannya 

 

Pasal 80 

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau 

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang 

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

 

Pasal 81 

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau 

penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh 

tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan 

menyebut alasannya. 

 

Pasal 82 

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 

Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: 

a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk 

menetapkan hari sidang; 

b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 

penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, 

permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan 

atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada 

benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar 

keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang 

berwenang; 

c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari 

hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; 

d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, 

sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum 

selesai, maka permintaan tersebut gugur; 
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e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan 

untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan 

oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. 

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar 

dan alasannya. 

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga 

memuat hal sebagai berikut: 

a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan 

tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan 

masing-masing harus segera membebaskan tersangka; 

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau 

penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib 

dilanjutkan; 

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak 

sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan 

rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan 

atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan 

dicantumkan rehabilitasinya; 

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk 

alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus 

segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita; 

 

Pasal 83 

(1) Terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan 

Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan 

tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat 

dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 


