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Lampiran
Perihal

:–

Kepada :

: Wewenang Pengadilan

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan

Negeri untuk melaksanakan

Negeri

sidang praperadilan ter

di

hadap seorang yang

Seluruh Indonesia.

berstatus militer.

Sehubungan

adanya

masalah

hukum

mengenai

apakah

seorang militer dapat diperiksa di muka sidang praperadilan yang
dilaksanakan oleh pengadilan negeri/bukan pengadilan militer atas ia
telah melakukan penangkapan dan penahan secara tidak sah,
bersama ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada Saudara sebagai berikut :
1. Bahwa yang menjadi dasar/patokan untuk menentukan
pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan
dhi.

Pengadilan

negeri/pengadilan

militer atas dasar

ia

telah

melakukan penangkapan dan penahanan secara tidak sah, bersama
ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk memberikan petunjukpetunjuk kepada Saudara sebagai berikut :
Bahwa
menentukan

yang

menjadi

pengadilan

dasar/patokan

mana

yang

untuk

berwenang

melaksanakan sidang praperadilandhi. Pengadilan negeri
atau pengadilan militer adalah status si pelaku tindak pidana
dan bukan status pejabat yang melakukan yang melakukan
penangkapan/penahan;

jadi

apabila

status

si

pelaku

kejahatan adalah sipil, maka pengadilan yang berwenang
melaksanakan sidang praperadilan adalah Pengadilan
Negeri, meskipun yang didakwa melakukan penangkapan/
penahanan secara tidak sah itu statusnya adalah militer.
2. Berhubung dengan itu maka seorang militer yang didakwa
telah melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah dapat
diperiksa di muka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri apabila si pelaku tindak pidana adalah seorang
sipil.
Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
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