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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia ada lah Negara yang berdasar atas hukum (Rechstaat) dan 

bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini merupakan suatu 

jaminan konstitusional untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi setiap 

warga negaranya. Kepastian hukum ini merupakan tujuan dari eksistensi 

hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman 

masyarakat (as a tool of social control) dan sebagai sarana utnuk 

memperlancar pembangunan (as a tool of  social engineering).
1
 

Dalam fungsinya sebagai social control dan social engineering maka 

hukum dapat mengabdi dalam tiga sektor, yaitu : 

1.  Hukum sebagai alat penertib 

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan kerangka bagi 

pengambilan keputusan politik dalam memecahkan sengketa yang 

mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat 

meletakkan dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. 

2.  Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan 

Dalam hal ini hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan 

keharmonisan a ntara kepentingan umum dan kepentingan perorangan 

                                                 
1  Satjipto Rahardjo, Hukum an Masyarakat. Bandung : Angkasa 1980, Hal.117 
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3.  Hukum sebagai katalisator 

Sebagai katalisator hukum berfungsi untuk mempermudah terjadinya 

proses perubahan melalui pembaharuan hukum dengan tenaga kreatif di 

bidang profesi hukum. 

Dalam upaya melaksanakan fungsi hukum tersebut agar dapat lebih 

efektif secara teknik operasional dan dapat mendukung pembangunan serta 

kesadaran hukum dalam dinamika masyarakat yang sedang berkembang, maka 

dibutuhkan suatu pembaharuan instrumen hukum, sarana dan fasilitas hukum 

serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu. Salah 

satu badan penegak hukum tersebut adalah Lembaga Kejaksaan Republik 

Indonesia. Pengertian Lembaga Kejaksaan dapat dilihat dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagai berikut : 

(1) Kejaksaan  Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang 
ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 

(2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan 
penuntutan.  

 
Dan di dalam Undang-undang Kejaksaan yang terbaru Nomor 16 tahun 2004 

telah disempurnakan beberapa hal, antara lain : 

1.  Kejaksaaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan, ditegaskan kekuasaan negara 

tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan 



3 
 

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntututan yang dilaksanakan 

secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 

Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat 

sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan 

penanganan perkara untuk kebe rhasilan penuntutan. 

2.  Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai 

jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, 

dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, 

ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, 

usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan 

menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.  

3.  Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-

undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk 

melakukan penyidikan,  misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   

Untuk dapat mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, 

keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dengan selalu memperhatikan 

norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-
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nilai keadilan dalam masyarakat, maka negara memberikan suatu tugas dan 

kewenangan yang sangat penting kepada Lembaga Kejaksaan. 

Tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dinyatakan dalam Pasal 27, 

Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004. 

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:  
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana; 
b.  Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat; 
d.  Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik 
 

Menurut pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas 

pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang 

penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan di bidang hukum. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kejaksaan 

menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 yang berbunyi : 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 
2, kejaksaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, 

pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai 
dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden; 

b.  Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, 
pembinaan manajemen, administrasi, orga nisasi dan ketatalaksanaan serta 
pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya; 
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c. Melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif 
maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan 
dan atau turut menyelenggarakan inteligen yustisial di bidang ketertiban 
dan ketentraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan 
dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta 
tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, 
kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kejayaan Negara, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum 
yang ditetapkan oleh Presiden; 

d.  Menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa atau tempat lain, yang layak berdasarkan penetapan hakim 
karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat 
membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; 

e. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat 
dan di daerah yang turut menyusun peraturan perundang-undangan serta 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; 

f. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta 
pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas 
pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden; 
 

Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penegakan hukum adalah 

melakukan tindakan penuntutan dalam perkara pidana, yang dalam Pasal 1 

butir 7 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud tindakan penuntutan adalah 

sebagai berikut : 

“Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. “ 
 

Dalam Pasal 139 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau 

menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera 

menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat 

atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. 

Menurut M. Yahya Harahap, sebelum pada taraf pemeriksaan sidang 

di pengadilan dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penuntut 

umum adalah mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Apabila 
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menurut pendapatnya berkas perkara tersebut kurang lengkap maka berkas  

perkara tersebut dikembalikan pada penyidik untuk dilengkapi, namun apabila 

berkas perkara tersebut sudah pasti atau jelas tentang adanya tindak pidana 

yang dilakukan oleh terdakwa maka jaksa membuat surat dakwaan. 2 

Surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum 

acara pidana, karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan 

merupakan dasar pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti 

mengenai kejahatan yang dilakukannya menur ut rumusan surat dakwaan. 

Untuk itu maka penyusunan Surat Dakwaan harus dilakukan secara teliti dan 

cermat. Ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan dapat 

mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (obscuur  libel). 

Untuk menghindari hal tersebut maka jaksa penuntut umum 

mempunyai kewenangan untuk melakukan peruba han surat dakwaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP. Hal inilah yang menarik 

perhatian penulis untuk menelitinya sebagai bahan penyusunan skripsi yang 

penulis beri judul “IMPLEMENTASI PASAL 144 KUHAP OLEH JAKSA 

PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT 

DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA.” 

 

 

                                                 
2 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : 

Sinar Grafika.2000.hal 375 
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B.  Perumusan Masalah  

Dengan berlatar belakang sebagaimana di atas, maka permasalahan 

yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum dalam mengimplementasikan Pasal 

144 KUHAP tentang kewenangan untuk melakukan perubahan surat 

dakwaan? 

2.  Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP dalam melakukan 

perubahan surat dakwaan? 

 

C.  Pembatasan Masalah  

Sebelum penulis mengungkap lebih lanjut tentang pembatasan masalah, 

disini penulis akan memberikan pengertian mengenai masalah. “Masalah 

adalah setiap kesulitan yang menggerakkan untuk memecahkannya. Masalah 

itu harus dirasakan sebagai rintangan yang pasti dilalui apabila kita akan 

berjalan terus masalah itu akan menampakkan diri sebagai rintangan.” 3 

Dalam suatu karya ilmiah tidaklah mungkin untuk meneliti semua 

yang ada untuk agar permasalahan tida k berkembang terlalu luas, maka dalam 

penulisan skripsi ini penulis batasi mengenai cara -cara bagaimana Jaksa 

Penuntut Umum mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP untuk melakukan 

perubahan terhadap surat dakwaan dan hambatan yang ditemui dalam praktik 

implementasi pasal dimaksud di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

                                                 
3 Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research , Bandung : CV.Tarsito,1975, hal 75  
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D.  Tujuan Penelitian 

 1.   Tujuan Subyektif 

a.  Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 

pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktek.  

2.  Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa 

Penuntut Umum dalam melakukan perubahan terhadap surat dakwaan. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut 

Umum dalam mingimplementasikan Pasal 144 KUHAP dalam 

melakukan perubahan surat dakwaan.  

 

E.  Manfaat Penelitian 

 1.  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang 

bermanfaat di bidang Ilmu Hukum Acara Pidana tentang implementasi 

Pasal 144 KUHAP oleh penuntut Umum dalam melakukan perubahan 

surat dakwaan.  

 2.  Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait yang ingin mengetahui 

tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Jaksa P enuntut Umum dalam 

melakukan perubahan surat dakwaan sesuai dengan Pasal 144 KUHAP. 
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F.  Metode Penelitian  

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.  Metode Pendekatan 

Peneliti di dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan 

terhadap masalah hukum dari sudut pandang peraturan perundang-

undangan sedangkan praktik berlakunya hukum dimasyarakat. Penelitian 

hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dari sumber 

data primer.4  Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana ketentuan-ketentuan yuridis yang mengatur mengenai 

kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat 

dakwaan dalam implementasinya dalam praktek hukum di masyarakat, 

Kejaksaan Negeri di Surakarta. 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

3.  Jenis Data 

Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data 

oleh penyelidik untuk tujuan khusus. 5  Dengan demikian data primer 

merupakan sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian 
                                                 
4 Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. 1997, hal 163 
 
5 Winarno Surachmand, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung : Transito, 

1998. Hal 163 
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di lapangan, bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban 

pertanyaan atau fakta -fakta dari hasil wawancara secara langsung dengan 

sumber data yang secara kualitatif menguasai materi penelitian, dalam 

hal ini adalah para jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

Sedangkan data sekunder ini di bidang hukum dibagi menjadi: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari 

peraturan hukum posifif , 

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: 

penjelasan undang-undang, rencangan peraturan perundang-

undangan dan sebagainya , 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum, ensiklopedi hukum, literatur-literatur hukum dan 

sebagainya. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam pene litian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Penulis dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti. 
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Dalam hal ini penulis membatasi responden, yaitu para Jaksa yang 

berkantor di Kejaksaan Negeri Surakarta. 

b.  Observasi 

Penulis bahwa hal ini mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik mengenai pelaksanaan perubahan surat dakwaan di 

Kejaksaan Negeri Surakarta. 

c. Studi Pustaka 

Penulis dalam hal ini melakukan studi kepustakaan dengan cara 

membaca buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya 

dengan produk permasalahan yang sedang diteliti 

5.  Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengana lisis 

data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif karena data-data berupa fakta atau gejala empiric. 

Sedangkan yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara atau 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara lesan dan tertulis dan juga pelaku yang 

nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.6 

 

                                                 
6 Soedjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press.1989 hal 10 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh 

para pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian 

sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut. 

Dalam Bab I Pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

Dalam Bab II Tinjauan pustaka, penulis menguraikan tentang jaksa 

dan penuntut umum, meliputi, pengertian jaksa serta sejarah siapakah jaksa 

dan bagaimana kedudukannya dalam Negara dalam menuntut perkara dan 

definisi penuntut umum serta tugas dan wewenang penuntut umum selain itu 

Bab ini juga akan menjelaskan tentang surat dakwaan, meliputi definisi surat 

dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, perumusan surat dakwaan, fungsi surat 

dakwaan dan bentuk surat dakwaan juga tinjauan terhadap Pasal 144 KUHAP. 

Bab hasil penelitian dan pembahasan akan dijelaskan mengenai 

implementasi Pasal 144 KUHAP oleh Jaksa Penuntut Umum, meliputi : 

Prosedur atau tata cara perubahan surat dakwaan oleh jaksa, pertimbangan 

jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan, surat 

dakwaan, ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan, batas waktu 

perubahan surat dakwaan, penyampaian turunan perubahan surat dakwaan, 

inisiatif perubahan surat dakwaan dan perubahan surat dakwaan untuk tidak 

melanjutkan penuntutan. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai 
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hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 144 KUHAP untuk 

melakukan perubahan surat dakwaan. 

Di bagia n akhir skripsi ini yaitu Bab  Penutup akan dibahas mengenai 

kesimpulan-kesimpulan dari penelitian, akan dikemukakan saran-saran yang 

diberikan penulis kepada para pembaca. 


