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PEMBATALAN SURAT DAKWAAN 

 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah; a) untuk mengetahui pembatalan surat dakwaan oleh majelis 

hakim tanpa adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo; b) untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan melalui putusan 

hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo.Surat dakwaan dapat menjadi batal demi hukum apabila 

tidak memenuhi syarat materiil dan formil terkait dengan tidak memuat uraian secara cermat, 

jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan. Keadaam batal demi hukum tersebut akan lebih efektif dan 

enar batal diperlukan yang namanya putusan pengadilan. Putusan yang dijatuhkan pengadilan 

atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Akibat 

hukum bagi surat dakwaan yang ditetpkan/ diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang 

batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum masih 

dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penetapan atau putusan 

Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwasurat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan 

putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan 

yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok 

perkara yang didakwakan terhadap terdakwa. 

 

Kata Kunci: surat dakwaan, pembatalan surat dakwaan, akibat pembatalan , surat dakwaan 

  

Abstract 

 

The aim of this research is; a) to know the cancellation of the indictment by the panel of judges 

without any objection or exception from the defendant / legal advisor at the Sukoharjo District 

Court; b) to find out the legal consequences of the cancellation of the indictment through a 

judge's decision at the Sukoharjo District Court. In this study the authors used an empirical 

juridical approach, the problem approach used in this paper was the cancellation of the 

indictment (study at the Sukoharjo District Court). This type of research the writer uses in this 

study is descriptive research. An indictment letter may become null and void if it does not meet 

the material and formal requirements related to not containing an accurate, clear and complete 

description of the criminal act charged by stating the time and place where the crime was 

committed. The situation is null and void by the law will be more effective and it is not 

necessary to cancel the so-called court decision. Decisions handed down by the court on the 

grounds that the indictment letter is null and void as confirmed in Article 143 paragraph (3) of 

the Criminal Code, is a decision that is beyond the scope of Article 76 of the Criminal Code. The 

legal consequence for the indictment which is determined / decided by the judge as an indictment 

which is null and void or is declared unacceptable. The Public Prosecutor can still delegate the 

case back to the district court. The decision or decision of the Judge is only based on the reason 

that the indictment letter is invalid or does not meet the requirements as stipulated in Article 143 
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paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, so it is not a judge / final decision regarding the 

subject matter / criminal offense charged as stipulated in Article 191 jo 193,194. in conjunction 

with the Criminal Procedure Code in the sense that the ruling or decision relating to the 

indictment is not based on the main examination of the case which is accused against the 

defendant. 

Keywords: indictment, cancellation of indictment, due to cancellation of indictment 

 

1. PENDAHULUAN 

Proses peradilan pidana dimulai sejak adanya penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan 

oleh hakim, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pada saat pemeriksaan di Pengadilan, 

terdapat proses pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di hadapan majelis 

hakim dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. “Istilah surat dakwaan (telastelegging) dipakai 

secara resmi di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan 

dengan hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari 

(telastelegging). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh 

terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan 

penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan.” 
1
 

 “Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyidikan 

yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) dan kemudian jaksa membuat surat 

dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh penyidik dan penyelidik, yang 

kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dan menjadi pedoman bagi 

hakim dalam menjatuhkan putusannya.”
2
  Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan 

kebenaran materiel. Dalam menemukan adanya kebenaran itu, hakim tidak boleh begitu saja 

menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-

                                                             
1
 Matteus, “Suatu Study  tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana,” Jurnal Lex 

Crimen, Vol. I, No. 4, (Oktober-Desember, 2012), hlm. 112 
2
 Hendrika B., “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut 

Umum,” Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, (April, 2018), hlm. 129 
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kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
3
 Hal ini untuk menjamin 

tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang. Permasalahan ini menjadi 

sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan 

menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara 

atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut 

umum.”  Setelah pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai, hakim berpeluang dapat memutus 

suatu dakwaan batal demi hukum, akan tetapi Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 182 ayat (2) KUHAP 

mensyaratkannya dengan tegas harus dilakukan sebelum pengajuan tuntutan, bukan setelah 

tuntutan dibacakan. Ruang lingkup Pasal 156 KUHAP terkait dengan keberatan/eksepsi dari 

terdakwa dapat dilakukan jika sebelumnya ada keberatan/eksepsi dari terdakwa.  

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian 

dengan Judul “Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang 

dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana 

pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim tanpa adanya keberatan atau eksepsi dari 

terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo?; b) Bagaimana akibat hukum dari 

pembatalan surat dakwaan melalui putusan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo? 

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum 

empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 

bekerjanya di dalam masyarakat.
4
  Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian 

penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti data primer.
5
  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sehingga penelitian ini dilakukan dengan 

                                                             
3
 M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, 

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 392 

 
4
 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hlm. 14 
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mengkaji data primer yang ada di lapangan yang berada di Pengadilan Negeri Sukoharjo terkait 

pembatalan surat dakwaan (studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo). Jenis penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
6
 Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak.
7
  Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, 

dan jelas terkait dengan permasalahan yang dikaji tentang pembatalan surat dakwaan (studi di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan surat dakwaan oleh majelis 

hakim tanpa adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat sebagai dijelaskan pada Pasal 143 Ayat 

(2) KUHAP yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan daripada penuntut umum dan identitas 

lengkap daripada terdakwa. Identitas terdakwa harus memuat nama lengkap, tempat tanggal 

lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, domisili, agama dan pekerjaan. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP.
8
 Surat dakwaan secara formil harus memuat 

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menjelaskan tempat dan waktu tindak pidana tersebut harus dilakukan. Hal ini sebagai dijelaskan 

pada Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dimana syarat maeriil meliputi: a) Uraian secara 

cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yangdidakwakan; b) Uraian secara cermat, 

jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempatTindak Pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat, 

berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang 

akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan 

pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut 

Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, 

berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa 

dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan 

                                                             
6
 Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 

10 
7
 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23 

8
 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
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pembelaan dengan sebaik-baiknya. Pengertian uraian secara lengkap berarti menjelaskan uraian 

kejadian atau fakta terjadinya peristiwa secara jelas dalam surat dakwaan. Hal ini akan 

memberikan efek pada terdakwa akan dengan mudah mengerti apa yang didakwakan 

terhadapnya dan dapat melakukan persiapan berupa pembelaan dengan sebaik-baiknya.
9
 Surat 

dakwaan secara materiil dilihat telah memenuhi syarat bila mampu memberikan gambaran secara 

bulat maupun utuh yang terdiri dari: a) Tindak Pidana yang dilakukan; b) Siapa yang melakukan 

Tindak Pidana tersebut; c) Dimana Tindak Pidana dilakukan; d) Bilamana/kapan Tindak Pidana 

dilakukan; e) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan; f) Akibat apa yang ditimbulkan 

Tindak Pidana tersebut (delik materiil); g) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak 

Pidana tersebut(delik-delik tertentu); h) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan. Komponen 

surat dakwaan secara materiil secara kasuistik harus menyesuaikan jenis tindak pidana terhadap 

yang didakwakan termasuk delik formil atau delik materiil. Hal ini berarti jika di formulasikan 

bahwa syarat formil yang terkait dengan formalitas surat dakwaan, sedangkan secara materiil 

syarat surat dakwaan terkait dengan substansi. Sebagai sebuah keabsahan surat dakwaan, maka 

kdeua syarat formil dan materiil harus terpenuhi. Tidak dipenuhi syarat formil akan memberikan 

dampak bahwa surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil 

akan memberi dampak bahwa surat dakwaan batal demi hukum.
10

 Pasal 143 KUHAP 

menjelaskan mengenai ketentuan yang mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi: 

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera 

mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan; 1) Penuntut umum membuat surat 

dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:   a) nama lengkap, tempat lahir, 

umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 

tersangka; b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 2) Surat dakwaan yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum; 3) 

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau 

kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan 

penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. 

                                                             
9
 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 

10
 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
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Kesimpulannya adalah bahwa surat dakwaan dapat menjadi batal demi hukum apabila 

tidak memenuhi syarat materiil dan formil terkait dengan tidak memuat uraian secara cermat, 

jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan. Keadaam batal demi hukum tersebut akan lebih efektif dan 

enar batal diperlukan yang namanya putusan pengadilan. Bila selama tidak adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal maka jika dilihat secara formal maka 

masih tetap dianggap sah dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk memeriksa maupun 

mengadili terdakwa.
11

 Putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat 

dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah 

putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Ke dalam isi putusan yang menyatakan 

surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur nebis in idem, karena putusan 

itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa 

pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipetimbangkan baru 

mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan.
12

 Terhadap surat dakwaan yang 

batal demi hukum dapat disimpukan bahwa: Pada putusan pembatalan surat dakwaan  tidak 

melekawat unsur nebis in idem; Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali 

lagi ke pemeriksaan siding pengadilan dengan jalan:
13

  a) Mengganti surat dakwaan yang lama, 

dan; b) Mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian 

rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) 

KUHAP. Atas surat dakwaan baru yang disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan 

memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa. Jadi putusan 

pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan 

kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan.
14

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo maka 

ketentuan mengenai surat dakwaan tidak boleh memuat kualifikasi tindak pidana semisal 

pencurian atau mempergunakan kata-kata yang diambil dari ketentuan undang-undang pidana 

atau suatu pasal undang-undang pidana yang dilanggar dengan menambahkan waktu dan tempat 

terjadinya tindak pidana tersebut. Surat dakwaan menjadi poros proses persidangan harus berisi 

                                                             
11

 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
12

 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
13

 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
14

 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
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perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa (fakta). Selain itu perbuatan nyata yang dilakukan 

oleh terdakwa harus mengandung seluruh unsur tindak pidana. Perbuatan nyata atau kenyataan 

yang dilakukan terdakwa dapat disimpulkan dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Surat 

dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan 

merupakan bagian dari hokum acara pidana. Setelah proses penyelidikan dilakukan maka dapat 

dilanjutkan dengan proses penuntutan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh 

seseoang atau badan hukum.
15

 Pasal 140 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal 

penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan ia dalam 

waktu secepatnya membuat membuat surat dakwaan. Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menjelaskan 

bahwa penuntut umum melimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera 

mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Batalnya surat dakwaan menurut 

materi Pasal 142 Ayat (3) KUHAP apabila tidak diindahkannya syarat-syarat menurut Pasal 143 

Ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tentang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang 

diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 

dilakukan.
16

 Contoh nyata surat dakwaan dapat batal demi hukum adalah dimana surat dakwaan 

mencampuradukkan elemen atau unsur penipuan dengan penggelapan, padahal perbedaannya 

sangat esensial yaitu penipuan adalah rangkaian perkata-kataan bohong seolah-olah benar, 

sedangkan penggelapan yaitu barang itu ada padanya bukan hasil kejahatan, karena jaksa 

penuntut umum mencampuradukkan unsur yang satu dengan yang lain memberikan efek pada 

surat dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga terdakwa tidak mengerti tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya baik penggelapan atau penipuan. Oleh karenanya surat dakwaan 

seperti ini harus dibatalkan.
17

 

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat 

dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 Ayat (2) 

huruf b KUHAP syarat materil adalah batal demi hukum van rechtswege nietig/null. Apabila 

terdakwa atau penasehat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan 

                                                             
15

 Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa Diitengah-tengah Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 49. 
16

 Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan 

Putusan Peradilan, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, hal. 65.  
17

 Bandaro Saifuddin, Eksistensi Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkaa 

Pengerusakan, (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Jurnal Hukum Muqodimah, Volume 1 

Nomor 2, Agustus 2017, hal. 2.  
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bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak 

memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP atau 

menyatakan bahwa surat dakwaan kabur exceptio obscuur libel. Maka eksepsi tersebut setelah 

mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak.
18

 Apabila 

eksepsi obscuur libel tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat 

membuat penetapan atau putusanyang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. 

Meskipun istilah yang digunakandalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, 

tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi 

dengan sendirinya karena adanya eksepsi obscuur libel yang diterima oleh Hakim. Melainkan 

masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. 

Dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaaan yang dapat dibatalkan 

vernietigbaar/ annullment.
19

 Pernyataan Hakim mengenai surat dakwaan “batal demi hukum” di 

tuangkan dalam bentuk penetapan apabila didsarkan pada eksepsi obscuur libel. Akan tetapi 

apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat 

dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan 

dalam bentuk putusan. Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetpkan/ diputuskan oleh hakim 

sebagai surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima 

Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. 

Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwasurat dakwaan tidak 

sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi 

bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau 

putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan 

pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.Perkara yang oleh Penuntut Umum 

dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat 

dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. 

Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara 

yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga 

tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang 

                                                             
18

 Panitera Pengadilan Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 April 2020, Pukul 13.00 WIb 
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pemidanaan (Pasal 193 jo 197 KUHAP) maupun pembebasan vrijspraakatau pelepasan terdakwa 

dari segala tuntutan 13Ibid, hal 229.hukum seagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 

KUHAP. Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem 

apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 270 KUHAP jo Pasal 76 KUHAP).
20

 

 Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan Arres Hoge Raad yang dimuat 

dalam Weekblad van Het Recht (W) No. 88155 HIR dan HIR yang dimuat Nederlandse 

Jurisprudentie tahun dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup 

kemungkinnnya jika putusan Hakim berupa “pernyataan tidak berwenang 

onbevoegetverklaringatau pernyataan batal surat tuduhan Nietig verklaring der dagvaarding atau 

pernyataan dakwaan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk verklaring dalam praktik dikenal 

dengan singkatan NO. Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari 

pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya 

berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau 

yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat 

diperbaiki/disempurnakan sesuai denganpersyaratan yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) 

KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke pengadilan 

Negeri.
21

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pembatalan Surat Dakwaan Oleh Majelis Hakim Tanpa Adanya Keberatan Atau Eksepsi Dari 

Terdakwa/ Penasihat Hukum Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Kesimpulannya adalah bahwa 

surat dakwaan dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat materiil dan 

formil terkait dengan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 

Keadaam batal demi hukum tersebut akan lebih efektif dan enar batal diperlukan yang namanya 

putusan pengadilan. Bila selama tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa surat 

dakwaan batal maka jika dilihat secara formal maka masih tetap dianggap sah dan dapat 
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dijadikan sebagai landasan untuk memeriksa maupun mengadili terdakwa. Putusan yang 

dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan 

Pasal 76 KUHP. Ke dalam isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak 

akan pernah melekat unsur nebis in idem, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan 

menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan 

terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipetimbangkan baru mengenai hal kelengkapan 

dan kesempurnaan surat dakwaan. 

Akibat Hukum Dari Pembatalan Surat Dakwaan Melalui Putusan Hakim Di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. Akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetpkan/ diputuskan oleh hakim 

sebagai surat dakwaan yang batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima 

Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. 

Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwasurat dakwaan tidak 

sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi 

bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau 

putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan 

pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.Perkara yang oleh Penuntut Umum 

dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat 

dinilai sebagai perkara yang ne bis in idem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. 

Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara 

yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. 

4.2 Saran 

Untuk penuntut umum, diharapkan kedepannya memperhatikan syarat formil maupun materil 

daripada dakwaan. Hal ini bertujuan agar hakim dalam melakukan pemeriksaan kasus tindak 

pidana jelas dalam menerapkan dan menjatuhkan putusan.Untuk hakim, diharapkan kedepannya 

meningkatkan perhatian secara cermat dakwan yang dibuat oleh penuntut umum, hal ini 

bertujuan agar penjatuhan pidana kepada terdakwan tepat sesau dengan mekanisme yang 

berlaku. 
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