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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang 

Hukum Acara merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam 

penyelanggaraan peradilan demi mencapai keadilan. Namun ketika proses tersebut 

dilakukan dengan tidak cermat, akan terjadi dampak hukum yang fatal, dimana 

orang yang salah bisa bebas, atau orang yang tidak bersalah kena hukuman, 

sehingga keadilan tidak dapat tercapai. 

Penyelenggaraan peradilan dalam hal ini, merupakan mekanisme 

bekerjanya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga 

pemasyarakatan) mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan 

dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta 

pelaksanaan keputusan pengadilan dalam kasus pidana.
1
 

Meskipun tugasnya berbeda-beda, masing-masing petugas hukum di atas 

harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas 

hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena, seperti 

diketahui, penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu 

suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling 

berhubungan secara fungsional. 
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Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal 

Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam 

kerangka penegakan hukum pidana materiil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa 

sistem peradilan pidana  (criminal  justice system)  merupakan suatu  sistem  yang 

terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan 

yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, 

mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap 

pelaku   kejahatan,   memberikan   batasan   bersalah   atau   tidaknya    seseorang, 

memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan 

dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.
2
 

Sesuai yang tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), pada Pasal 1, tertulis semua fungsi dari petugas-petugas hukum dalam 

Peradilan Pidana. Dimulai dari penanganan kejahatan yang terjadi dalam 

masyarakat, maka pertama kali, dilakukan oleh Polisi, atas dasar pengaduan 

masyarakat ataupun yang diketahui langsung, sedangkan kejahatan yang tidak 

dilaporkan, atau tidak diketahui, maka lolos dari proses pidana. Setelah selesai 

dilakukan berbagai proses di kepolisian, maka diteruskan pada kejaksaan guna 

melakukan penuntutan. Pemeriksaan pada tahap di kepolisian maupun di 

kejaksaan, dimungkinkan pemeriksaan itu tidak diteruskan, karena berbagai 

alasan, karena kurang bukti, atau alasan oportunitas, demi kepentingan umum. 

Selanjutnya diteruskan ke pengadilan untuk suatu persidangan, dan menjatuhkan 

putusan bersalah atau tidak bersalah, dan diteruskan pada lembaga 
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pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan. Keseluruhan proses itulah 

dimaksudkan seperti ban yang berjalan dalam rangka penegakkan hukum pidana.
3
 

Salah satu wewenang Jaksa Penuntut Umum seperti yang tertulis pada 

KUHAP Pasal 14 butir d, yaitu menyusun surat dakwaan. Istilah surat dakwaan 

merupakan kata yang diperkenalkan melalui ketentuan Pasal 140 ayat (1) 

KUHAP. Istilah yang diperkenalkan oleh HIR melalui Staatsblad Tahun 1941 

Nomor 44 adalah surat tuduhan (acte van beschuldiging). Selain itu istilah surat 

dakwaan dalam hukum Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental lazim 

disebut dengan acte van verwijzing atau pada Anglo Saxon dikenal dengan istilah 

imputation.
4
 Surat dakwaan memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan 

kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan 

penyelidikan, dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar 

dan didakwakan pada Terdakwa, dan merupakan dasar bagi Hakim dalam 

pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan 

pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana.  

Pada Pasal 143 ayat (2) tertulis syarat-syarat surat dakwaan, yaitu: 

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. 
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Ayat (3),  

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”  

Sangat disayangkan ketika sebuah putusan hukum harus di ambil dengan 

dasar prosedur yang salah sehingga mengakibatkan ketidakadilan. 

Melalui penelitian ini penulis akan membangun sebuah analisa yang 

didasari dengan argumen untuk menunjukan bahwa Jaksa melakukan kekeliruan 

yang disebabkan oleh ketidakcermatan Jaksa dalam menyusun surat dakwaan.   

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, surat dakwaan adalah surat atau 

akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 

yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi rumusan 

surat dakwaan harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan 

penyidikan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang 

dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak 

dapat diterima, atas alasan ini surat dakwaan kabur atau obscuur libel. Karena 

rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas untaian 

tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang 

diuraikan dalam surat dakwaan.
5
 

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. 

Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak 
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merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan 

dari dakwaan. Menurut KUHAP Pasal 143 (2) a dan b tentang syarat formil dan 

materil suatu surat dakwaan, dikatakan sudah memadai jika waktu dan tempat 

terjadinya delik dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap delik (tindak pidana) 

yang didakwakan telah disebut. Dilihat dari syarat-syarat penyusunan surat 

dakwaan, terdapat salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam penyusunan 

surat dakwaan, yaitu delik (tindak pidana) yang didakwakan. Terdakwa dapat 

bebas, jika delik yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa, meskipun memang benar adanya ia terbukti melakukan 

tindak pidana. 

Seorang jaksa harusnya bisa secara cermat untuk menerapkan pasal yang 

sesuai dengan kasus yang ditangani nya agar dapat menghindari ketidakadilan, 

yang menurut penulis, sebagai contoh, ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum ini 

terjadi di dalam kasus Prita Mulyasari Nomor Registrasi Perkara Nomor: 

1296/PID.B/2009/PN.TNG. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat 

dakwaan yang berdasarkan pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum 

Acara Pidana serta tidak tepat dalam memasukkan Pasal 27 ayat (3) Undang 

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke 

dalam surat dakwaan, yang mana Pasal tersebut tidak menjelaskan secara konkrit 

tentang pengertian pencemaran nama baik dan tidak sesuai dengan unsur-unsur 

yang ada dalam Pasal tersebut. Pada 25 Juni 2009, PN Tangerang memutuskan 

bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atas alasan bahwa UU 

ITE baru akan berlaku dua tahun setelah disahkan. 
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Selain itu, Putusan Hakim PN Simalungun Nomor: 

19/Pid.Sus/2015/PN.Sim dapat juga dijadikan sebagai studi analisis untuk 

memberikan argumentasi hukum tentang dakwaan jaksa penuntut yang dibatalkan 

hakim oleh karena ditemukannya perbedaan jumlah uang antara yang diterangkan 

oleh terdakwa dan yang disebutkan jaksa penuntut dalam surat dakwaan. 

Terdakwa menerangkan Rikal menyuruhnya membeli narkotika jenis sabu dengan 

uang patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertentangan 

dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa disuruh oleh 

Rikal membeli narkotika jenis sabu dengan memberikan uang Rp.100.000,- 

(seratus ribu rupiah). Bahkan orang yang bernama Rikal juga tidak pernah 

dihadirkan di persidangan setelah diperintahkan oleh majelis hakim. 

Setiap ketidakcermatan yang terjadi pada surat dakwaan, masing-masing 

memberikan akibat hukum pada putusan Hakim dalam kasus tersebut. Seperti 

kasus yang sudah dijelaskan di atas, pada kasus Prita, pertama-tama di Pengadilan 

Negeri Tangerang, Prita dinyatakan tak bersalah dan bebas oleh majelis 

hakim. Lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, dan akhirnya putusan 

kasasi MA mengganjar Prita dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa 

percobaan 1 (satu) tahun. Prita kala itu dinyatakan telah melanggar Undang-

Undang ITE. Akhirnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan 

kembali (PK) dan membebaskan Prita dari tuduhan pencemaran nama 

baik. Putusan ini membatalkan semua keputusan pengadilan dan kasasi MA 

sebelumnya. 
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Sementara dalam kasus  Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, Hakim 

memutuskan bahwa surat dakwaan dinyatakan “batal demi hukum”. 

Berdasarkan masalah yang terdapat dalam kasus di atas, penulis tertarik 

untuk membahas secara mendalam mengenai akibat hukum yang dapat terjadi 

terhadap putusan Hakim karena ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam 

penyusunan surat dakwaan. 

Judul skripsi yang penulis angkat ini, yaitu “AKIBAT HUKUM 

TERHADAP KETIDAKCERMATAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN”, untuk melihat dimana letak 

kesalahan pada kasus tersebut sehingga putusan Hakim harus “batal demi 

hukum”. Mungkinkah kesalahan terletak pada hakim yang tidak cermat dalam 

menginterpretasi pasal yang didakwakan, atau Jaksa yang tidak cermat dalam 

menyusun surat dakwaan sehingga ada celah yang dapat membuat terdakwa 

terbebas dari segala gugatan. 

 

1.2.     Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapatlah diambil beberapa permasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana wujud ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam surat 

dakwaan? 
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2. Bagaimana akibat hukum atas ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum 

terhadap kasus yang sedang ditanganinya? 

 

1.3.     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui wujud ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam surat 

dakwaan. 

2. Untuk menganalisa akibat hukum atas ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum 

terhadap putusan kasus yang ditanganinya. 

 

2.1.     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi 

pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu Hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam 
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pelaksanaan prosedur sistem peradilan pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi 

yang terkait yang ingin mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh 

penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Jaksa Penuntut Umum agar 

lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan. 

2.2.     Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman 

dan penjabaran tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan 

gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 
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BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjabarkan hasil tinjauan literatur dan undang-

undang yang ada guna memberikan kerangka berpikir dasar penelitan yang akan 

di uraikan secara seksama untuk membantu penelitan ini. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan jenis-jenis metode penelitian 

yang digunakan dalam bahan penelitian. 

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang memuat tentang kesalahan dan penafsiran data yang terdapat 

dalam kasus yang di angkat pada skripsi ini yaitu Serta untuk memperoleh 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. 

BAB 5: PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan yang dapat 

diambil dari pembahasan yang diuraikan di atas serta mengajukan saran 

berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

  




