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SURAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR B-049/A/SUJA/03/2020 TAHUN 2020

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DITENGAH UPAYA MENCEGAH
PENYEBARAN COVID-19

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di.

SELURUH INDONESIA

Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan institusi ditengah merebaknya 
pandemi COVID-19, bersama ini saya menyampaikan kepada seluruh Jaksa untuk:

1. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus 
penahanan RUTAN dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan;

2. Mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference/live streaming yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS;

3. Menerapkan acara pemeriksaan singkat (APS) terhadap namun tidak terbatas pada tindak pidana 
berkerumun dengan sengaja, dengan kekerasan/ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang 
melakukan tugas jabatan yang sah, serta dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang 
dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu;

4. Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk 
diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau 
perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat 
COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan;

5. Menyikapi adanya penundaan penitipan tahanan pada RUTAN/LAPAS agar masing-masing pimpinan 
satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang seyogianya diperlukan, seperti lebih mengintensifkan 
komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah/Kepala RUTAN/LAPAS dan Kepala Kepolisian 
setempat;

6. Mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan/penangguhan penahanan dengan mempedomani 
ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP dan setelah melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja;

7. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan pimpinan, diantaranya:

a. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan 
Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem 
Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) Di 
Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

8. Para Kepala Kejaksaan Tinggi agar menyebarluaskan surat ini ke seluruh Kejaksaan Negeri yang berada 
di daerah hukumnya;

9. Melaporkan setiap pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-sewaktu apabila diperlukan.
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Bersama dengan surat ini, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih bagi Kejaksaan Negeri yang 
telah melaksanakan persidangan perkara pidana melalui video conference dan diharapkan hal tersebut dapat 
diterapkan secara keseluruhan di seluruh wilayah kerja masing-masing. Setiap pelaporan atas pelaksanaan 
video conference dikirimkan melalui email asistenumum@kejaksaan.go.id beserta bukti dukungnya sebagai 
bahan evaluasi kinerja.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Maret 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BURHANUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Wakil Jaksa Agung;

2. Yth. Para Jaksa Agung Muda;

3. Yth. Kepala Badan Diktat Kejaksaan RI;

4. Arsip.
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