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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 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 
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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
 

 Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dengan mencantumkan pasal 

Undang-undang pidana yang menjadi dasarnya tidak mengikat penuntut umum 

untuk mengikutinya. Penuntut umum dapat membuat perubahan pasal Undang-

undang yang disebut oleh polisi untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-

fakta dan data serta menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut. 

 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-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. Hal ini untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, 

dan kepastian hukum bagi seorang. 

 Syarat-syarat dalam surat dakwaan terkategori ada 2 (dua) syarat yang 

harus ada dalam surat dakwaan yang terdiri dari syarat formil dan materiil. 

Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu:96  
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a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 

ayat (2) huruf a KUHAP).  

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu 

dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). 

 

 Syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP 

tersebut adalah syarat formil surat dakwaan, sedangkan syarat-syarat yang 

terdapat pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut adalah syarat materiil 

surat dakwaan. 

 Tidak terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat 

hokum (abscur libelle) (Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP). “Pasal 143 ayat (2) 

huruf b KUHAP merupakan syarat materiil dari surat dakwaan, sehingga tidak 

dipenuhinya syarat materiil tersebut maka dapat mengakibatkan batal demi 

hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Batal 

demi hukum berarti dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan 

dakwaan tersebut dianggap tidak pernah ada. Leden Marpaung menyatakan 

bahwa karena dakwaan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan 

dianggap tidak ada, maka jika Penuntut Umum hendak melimpahkan kembali ke 

Pengadilan Negeri, surat dakwaan tersebut harus diperbaiki atau Penuntut 

Umum mengajukan upaya hukum banding.”
3
 

 “ Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa 

terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan menjadi batal demi hukum baik 
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sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah 

dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut 

umum.”
4
 

 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.  

 “Jika tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa/penasehat hukumnya 

atau dari jaksa penuntut maka berlaku prinsip kekuasaan kehakiman.”
5
 Sehingga 

berdasarkan kewenangannya hakim tetap dapat memutus dakwaan batal demi 

hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai/sebelum tuntutan 

pidana diajukan jika ada keberatan maupun tidak ada keberatan sebelumnya. 

Sebaiknya hakim dapat memutus dakwaan batal demi hukum setelah 

pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai/sebelum tuntutan pidana diajukan 

jika ada keberatan maupun tidak ada keberatan sebelumnya.  

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Pembatalan Surat Dakwaan (Studi di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian 

terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim tanpa adanya 

keberatan atau eksepsi dari terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo? 

2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan melalui putusan 

hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim tanpa 

adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo  

2. Untuk menjelaskan  akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan melalui 

putusan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim tanpa 

adanya keberatan atau eksepsi dari terdakwa/ penasihat hukum di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa 

sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

sumbangan pemikiran mengenai akibat hukum dari pembatalan surat 

dakwaan melalui putusan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

E. Kerangka Pemikiran 

 “Pengertian surat dakwaan dirumuskan oleh A. Soetomo sebagai surat 

yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu 

melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas 

pelaku atau pembuat pidana, termasuk kapan dan di mana perbuatan itu 

dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan 

yang didakwakan dan dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur 

pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya menjadi 

dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk 

dibuktikan kebenaran perbuatan yang didakwakan itu dilakukan dan 
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memastikan kebenaran terdakwa adalah pelaku atau tidak yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tersebut.”
6
 

 Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan 

dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan 

(Pasal 140 ayat (1) KUHAP), dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 

dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat 

dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).  

 “Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur 

dalam KUHAP, namun surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting 

bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pengertian surat dakwaan menurut 

Adami Chazawi: ―surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut 

umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat 

uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang 

telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.”
7
 

 “Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam KUHAP semakin 

dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan 

Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam posisi sebagai aparat Penuntut Umum, 

Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat 

surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut Umum “berdiri 

sendiri” dan sempurna volwaardig dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik 
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7
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tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), 

kedudukan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. 

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan 

perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara 

tidak boleh menyimpang dan apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.”
8
 

 Permasalahan pembatalan surat dakwaan menjadi menarik apabila hakim 

memutus  batal adanya surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum 

setelah dilakukannya pemeriksaan pokok perkara maupun alat bukti yang tidak 

didasari dengan adanya keberatan maupun eksepsi sebelumnya oleh terdakwa 

atau penasihat hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis akan 

mengkaji lebih dalam tentang pembatalan surat dakwaan tanpa adanya keberatan 

atau eksepsi oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan akibat 

hukum dari pembatalan surat dakwaan melalui putusan hakim di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

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.
9
 Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum 
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Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20  



 

9 

 

sosiologis atau empiris yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti data primer.
10

 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 mengkaji 

data primer yang ada di lapangan yang berada di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo terkait pembatalan surat dakwaan (studi di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo). 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif
11

. 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.
12

 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. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, hlm. 14 
11
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di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan 

dengan pembatalan surat dakwaan (studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo). 

4. Jenis Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan 

data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian 

secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan hakim 

dan jaksa di Pengadilan Negeri Sukoharjo.   

b. Data Kepustakaan 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.
13

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-

literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.  
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5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan 

merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang 

dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari 

data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan 

para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. 

Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di 

lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dengan hakim dan jaksa di Pengadilan Negeri Sukoharjo.   

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-

kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan 

logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum 

menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.
14

 Proses analisis data 

yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara 

deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan 

terkait  dengan pembatalan surat dakwaan (studi di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo). 

 

 

                                                 
14

Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, hal. 242 



 

12 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitia 

G. Sistematika Skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan 

1. Pengertian Surat Dakwaan 

2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan 

3. Bentuk dan Jenis Surat Dakwaan 

4. Syarat Perubahan Surat Dakwaan 

B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Surat Dakwaan 

1. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum 

2. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima  

3. Pengertian Eksepsi 

4. Jenis-Jenis Eksepsi 

5. Putusan tentang Eksepsi 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pembatalan Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim Tanpa Adanya Keberatan 

atau Eksepsi dari Terdakwa/ Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo 

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Surat Dakwaan Melalui Putusan Hakim di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo 

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 




