
i 

 

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

DALAM MEMBATALKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM 

DALAM PERKARA PENGHINAAN 

(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1478.K/PID/1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulisan Hukum 

(skripsi) 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna 

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta  

 

 

Oleh 

FRISTINA NOVITARINI 

NIM. E1106027 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Penulisan Hukum (Skripsi) 

 

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

DALAM MEMBATALKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM 

DALAM PERKARA PENGHINAAN  

(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1478.K/PID/1988) 

 

 

 

Oleh 

FRISTINA NOVITARINI 

NIM. E1106027 

 

 

 

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum 

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

 

Surakarta,  Juli 2010 

Dosen pembimbing 

 

 

Bambang Santosa S.H. M.Hum 

NIP.196202091989031001 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



iii 

 

PENGESAHAN PENGUJI 

 

Penulisan Hukum (Skripsi) 

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

DALAM MEMBATALKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM 

DALAM PERKARA PENGHINAAN 

(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1478.K/PID/1988) 

 

Disusun oleh : 

FRISTINA NOVITARINI 

NIM : E. 1106027 

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Pada : 

Hari         : Kamis 

Tanggal   : 29 Juli 2010 

 

TIM PENGUJI 
(1) Edy Herdyanto, S.H, M.H  : ………………………… 

 Ketua 

 

(2) Kristiyadi S.H., M.Hum  : ………………………… 

   Sekretaris 

 

(3) Bambang Santosa, S.H, M.Hum : ....................................... 

  Anggota 

                                                                                                                     

MENGETAHUI 

Dekan, 

 

 

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum. 

NIP.196109301986011001 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



iv 

 

HALAMAN MOTO 

 

 

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah 
beserta orang-orang yang sabar. 

(QS. Al-Baqarah :153) 

 

Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Nikmatilah setiap kejadian sebagai sarana 
evaluasi diri. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita 

menjadi lebih baik. 
(KH. Abdullah Gymnastiar) 

 

Tak ada orang yang sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-
kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab. 

(William J.H.Boetcker) 

 
Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan tapi katakanlah  

sekarang juga saya kerjakan 
(Penulis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



v 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya tulis ini aku persembahkan kepada: 

Allah SWT, yang senantiasa memberikan kenikmatan pada umat-Nya; 

Bapak Ibu tercinta yang selalu memberi do’a dan kasih sayang; 

Akbarku dan Teman-temanku yang selalu setia; 

Almamaterku, fakultas hukum UNS 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

  

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillaahi Rabbil „aalamiin, puji syukur kepada Allah SWT penulis 

panjatkan atas segala rahmat, karunia, ridho dan hidayahNya yang telah diberikan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

DALAM MEMBATALKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM 

DALAM PERKARA PENGHINAAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 

1478.K/PID/1988)”. 

Penulisan hukum ini membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah 

Agung dalam membatalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara 

penghinaan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 

143 ayat (2) huruf “b” KUHAP. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut 

hanya berupa kutipan saja dari rumusan tindak pidana, tanpa menguraikan dengan 

cermat, jelas, dan lengkap tentang perbuatan materiil yang dilakukan oleh saksi. 

Pada saat ini belum banyak penelitian yang mengangkat mengenai analisis 

yuridis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan surat 

dakwaan Penuntut Umum dalam perkara penghinaan. Meski pengaturan 

pembuatan surat dakwaan sangat jelas, akan tetapi pada praktek kenyataannya 

masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh petugas itu sendiri.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis 

dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis 

sampaikan terutama pada: 

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



vii 

 

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pembimbing 

Akademik penulis selama menempuh pendidikan. 

3. Bapak Bambang Santosa, S.H, M.Hum, selaku pembimbing penulisan skripsi 

yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan 

dan arahan sehingga tersusunnya skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum 

khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan 

skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan. 

5. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuannya. 

6. Bapak dan Ibu Tercinta, serta keluargaku yang telah memberikan segalanya 

kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga 

penulis dapat membalas budi jasa yang telah Engkau berikan. 

7. Akbarku, makasih banget atas segala dukungan, waktu, cinta, dan kasih 

sayang yang selama ini engkau berikan. 

8. Buat teman-teman kampus (Nining, Putri, Dian, Rinta, Ditya) dan teman-

teman lain Fakultas Hukum UNS angkatan 2006 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 

9. Teman-temanku “F4” (Mput, Mpol, Luky) yang selalu sabar menemani, 

mendengarkan keluh kesah juga selalu memberi dukungan dan motivasi. 

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 

tersusunnya  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, 

maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk 

memperkaya karya tulis ini. skripsi ini. 

 Surakarta, Juli 2010 

 

 Penulis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



viii 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL .................................................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................................. iii 

MOTTO ................................................................................................................ iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

ABSTRAK ........................................................................................................... xii 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 

B. Perumusan Masalah .......................................................................... 4 

C. Tujuan Penelitian...............................................................................5 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 5 

E. Metode Penelitian ............................................................................. 6 

F. Sistematika Skripsi ......................................................................... 10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Hakim 

a. .......................................................................................... P

engertian Hakim .................................................................... 11 

b. .......................................................................................... K

ewajiban dan Tanggung Jawab Hakim .................................. 12 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ix 

 

c. .......................................................................................... H

akim Mahkamah Agung ........................................................ 12 

2. Tinjauan Tentang Penuntutan 

a. .......................................................................................... P

engertian Tentang Penuntutan ............................................... 14 

b. .......................................................................................... P

ejabat yang berwenang .......................................................... 15 

c. .......................................................................................... W

ewenang Penuntut Umum Dalam Penuntutan ....................... 15 

d. .......................................................................................... S

ikap Penuntut Umum tentang Penetapan Hakim ................... 15 

e. .......................................................................................... P

enghentian Penuntutan .......................................................... 16 

3. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan 

a. .......................................................................................... P

engertian Surat Dakwaan  ...................................................... 17 

b. .......................................................................................... M

anfaat Surat Dakwaan ............................................................ 18 

c. .......................................................................................... S

yarat-Syarat Surat Dakwaan .................................................. 19 

d. .......................................................................................... B

entuk Surat Dakwaan ............................................................. 19 

e. .......................................................................................... M

odal Dasar Pembuatan Surat Dakwaan ................................. 21 

f. .......................................................................................... P

erubahan Surat Dakwaan ....................................................... 23 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



x 

 

g. .......................................................................................... P

embatalan Surat Dakwaan ..................................................... 23 

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan 

a. .......................................................................................... P

engertian Tindak Pidana Penghinaan .................................... 24 

b. .......................................................................................... B

entuk Tindak Pidana Penghinaan .......................................... 25 

c. .......................................................................................... T

indak Pidana Terhadap Kehormatan Khusus atau  

Penghinaan Khusus .................................................................... 28 

B. .................................................................................................. K

erangka Pemikiran .......................................................................... 29 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan  

Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Penghinaan 

a.................................................................................................... D

eskripsi Kasus ................................................................................. 31 

b. .................................................................................................. P

embahasan ....................................................................................... 42 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ......................................................................................... 49 

B. Saran ............................................................................................... 49 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xii 

 

ABSTRAK 

 

FRISTINA NOVITARINI, E1106027. 2010. “ANALISIS YURIDIS 

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM 

MEMBATALKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM 

PERKARA PENGHINAAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 

1478.K/PID/1988)”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim 

Mahkamah Agung dalam membatalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam 

perkara penghinaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan jika 

dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif. Jenis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedang data primer 

bersifat sebagai penunjang. Teknik pngumpulan data yang dipergunakan adalah 

dengan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan 

dan studi dokumen-dokumen. Analisis data dengan menggunakan analisis 

deduksi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dakwaan 

batal demi hukum dalam perkara penghinaan yang didakwa dengan Pasal 310 ayat 

(1) KUHP adalah tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 143 ayat (2) huruf “b” 

KUHAP yang isi pasal tersebut adalah penuntut umum membuat surat dakwaan 

yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan, sehingga mempunyai akibat hukum bahwa Surat Dakwaan Jaksa 

batal demi hukum. Surat dakwaan Jaksa tersebut hanya berupa kutipan saja dari 

rumusan tindak pidana, tanpa menguraikan dengan cermat, jelas, dan lengkap 

tentang perbuatan materiil yang dilakukan oleh saksi. 

Implikasi teoritis ini adalah adanya pemahaman masyarakat mengenai 

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah 

Agung yang batal demi hukum dalam perkara penghinaan. Implikasi praktisinya 

adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan dalam pembuatan Surat 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga surat dakwaan memenuhi syarat-syarat 

surat dakwaan. 

 

Kata Kunci: perkara penghinaan, surat dakwaan, pembatalan surat dakwaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecuali. 

Negara hukum atau Rule of Law menurut konsepsi dewasa ini mempunyai 

sendi-sendi yang bersifat universal. Seperti pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, legalitas dari tindakan negara atau 

pemerintahan merupakan tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum dan terjaminnya peraturan yang bebas. 

Di Negara Indonesia saat ini, banyak terdapat perbuatan yang melawan 

hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu terhadap kehormatan 

dan nama baik. Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP 

sampai dengan Pasal 321 KUHP. Kualifikasi  tindak pidana penghinaanpun  

sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana  

dirumuskan dalam uraian pasal tersebut. Delik Penghinaan ini termasuk delik 

aduan yakni artinya bahwa suatu perbuatan baru dapat diproses apabila ada 

aduan dari pihak yang dirugikan.  

Seperti pada kasus dugaan penghinaan oleh Prita Mulyasari, dalam 

kasus ini, ada tiga pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat 

(1) UUIE, Pasal 310 Ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis, dan Pasal 

311 Ayat (1) KUHP tentang fitnah. Namun Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 

1 UU ITE tak terdapat definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan 

penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu, untuk menentukan 

apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik harus merujuk pada 
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Pasal 310 KUHP. Dalam hal ini pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu tentang  

pencemaran secara tertulis. 

Tindak pidana terhadap kehormatan dapat ditujukan terhadap seseorang 

manusia atau suatu badan hukum. Pada hakikatnya suatu badan hukum tidak 

mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu 

antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara 

Sahabat, Golongan atau Agama atau Suku dan Badan Umum memiliki 

kehormatan dan nama baik.  

Menurut pakar KUHP, obyek penghinaan haruslah manusia perorangan, 

maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan, 

segolongan penduduk dan lain-lain. Jika obyeknya bukan manusia  

perorangan, maka dapat dikenakan pasal-pasal khusus dalam KUHP seperti 

yang tertera pada jurnal berikut: 

“Pasal 134 dan Pasal 137 (penghinaan pada  Presiden atau Wakil Presiden) 

Pasal 142, 143, dan Pasal 144 (penghinaan  terhadap Kepala Negara 

Asing), Pasal 156 dan Pasal 157 (Penghinaan  terhadap  Pegawai  Agama) 

Pasal 183 (Penghinaan terhadap orang yang tidak mau berduel) Pasal 207 

dan 209 (Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia) 

(http://www.placeschool.com/index.php?option=com. oleh Bimbo Frans 

Sampe Rante diakses 1 Juli 2010 pukul 20.15)”. 

Untuk melaksanakan fungsi hukum dalam menyelesaikan perbuatan-

perbuatan melawan hukum tersebut maka diperlukan penegakan hukum. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut 

KUHAP terdapat tata laksana pengaturan perkara pidana sejak diketahui telah 

terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sampai pada 

tahap terakhir berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini peran dan kedudukan para aparat 
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penegak hukum adalah sangat penting. Penegak hukum merupakan salah satu 

usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam 

masyarakat, baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan 

atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Peningkatan 

kemampuan penegak hukum ini sangat penting karena kebanyakan para aparat 

penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai calon penerap 

hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaharui hukum. 

Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti undang-undang yang 

gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya yang memiliki celah 

dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan 

moral dan kredibilitasnya, mengabdi pada hukum sehingga keadilan dapat 

terwujud. 

Salah satu hal yang krusial dalam pemeriksaan perkara di persidangan 

adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan 

merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang 

dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan 

didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak 

batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terletak pada batas itu (Andi Hamzah, 2002: 163). 

Oleh karena itu, penuntut umum dituntut agar benar-benar cermat dalam 

menyusun surat dakwaan, karena dengan surat dakwaan itu tak ubahnya 

kedudukan Jaksa dalam pemeriksaan sidang sebagai peletak batu pertama dari 

mana diawali suatu pemeriksaan perkara pidana (Harun M. Husein, 1994: 93). 

Suatu putusan, hakim dapat menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum batal demi hukum apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat 

materiil yaitu tidak memuat secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang dilakukan, tuduhan yang dilimpahkan simpang siur dan 

membingungkan, dan dakwaan tidak jelas atau tidak memenuhi persyaratan 

undang-undang. 
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Adapun implikasi yuridis yang ditimbulkan dari dikeluarkannya putusan 

majelis hakim tentang surat dakwaan yang batal demi hukum pada suatu kasus 

adalah bahwa dalam memeriksa dan membatalkan surat dakwaan, hakim 

harus benar-benar mempertimbangkan dan meneliti dengan seksama, tidak 

hanya berdasar eksepsi atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa, bila 

mengacu pada yurisprudensi. Serta menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Terdapat beberapa kasus dimana dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut 

Umum dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, hal ini mempengaruhi 

terhadap status terdakwa. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH 

AGUNG DALAM MEMBATALKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT 

UMUM DALAM PERKARA PENGHINAAN (STUDI PUTUSAN MA 

NOMOR 1478.K/PID/1988)”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk 

memperjelas agar penelitian dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan 

sasaran yang diharapakan. Rumusan masalah merupakan dasar dalam 

penelitian agar hasil yang diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang 

sedang dibahas. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 

membatalkan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara penghinaan? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam 

suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan 

obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 

membatalkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara penghinaan. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan 

penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis 

guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis 

terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama 

menempuh kuliah untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi di 

masyarakat. 

c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan 

karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari 

penelitian ini antara lain : 
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1. Manfaat teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 

sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 

mencapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Salah satu usaha untuk memperbanyak wawasan dan pengalaman serta 

menambah pengetahuan tentang hukum acara pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai pertimbangan 

Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan surat dakwaan 

Penuntut Umum dalam perkara penghinaan. 

c. Hasil dari penulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan ilmiah 

dalam penulisan atau penelitian lebih lanjut dimasa mendatang. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisa, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala 

bersangkutan (Bambang Sunggono, 2006: 38). 

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu 

penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang 

hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan 

pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan 
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memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 

2006: 6) 

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35). 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

(Soerjono Soekanto, 2006: 52). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah 

menggunakan pendekatan penelitian dengan metode penelitian case study 

(studi kasus). Studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap 

kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 

94). 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. 

Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini 

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 

2006: 22). 
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4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, 

literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-

dokumen, hasil penelitian yang terwujud laporan dan sumber tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih 

bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih mnitikberatkan penelitian 

pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai 

penunjang. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim 

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

3) Putusan MA No. 1478.K/Pid/1988. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan hukum primer, seperti: 
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1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam 

penelitian ini 

2) Hasil-hasil yang relevan dengan penelitian ini 

3) Buku-buku penunjang lainnya 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian 

ini. 

6. Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih 

data yang digunakan dalam penelitian. Tekhnik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi dokumen yaitu 

pengumpulan data sekunder. 

7. Tekhnik Analisa Data 

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 

memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh 

dengan menggunakan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian 

studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen 

yang dapat membantu menafsirkan norma terkait. Sumber penelitian 

tersebut diolah kedalam pokok permasalahan yang dajukan.  

Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis deduksi. Metode 

deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor 

(aturan hukum) yang kemudian diajukan premis minor (fakta hukum), 

kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau 

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Dalam penelitian ini yang 
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menjadi premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan putusan MA No. 1478.K/Pid/1988 dan yang 

menjadi premis minor yaitu pertimbangan hakim Mahkamah Agung 

dalam membatalkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara 

penghinaan. 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang 

penelitian dengan menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  metode 

penelitian dan sistematika penelitian hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Kerangka teori meliputi Tinjauan Tentang Hakim, Tinjauan 

Tentang Penuntutan, Tinjauan Tentang Surat Dakwaan dan 

Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis menyajikan pembahasan rumusan masalah, 

mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 

membatalkan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara 

penghinaan. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi Simpulan dan Saran-Saran yang berdasarkan 

pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah 

diuraikan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Hakim  

a. Pengertian Hakim  

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 

KUHAP), sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah 

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan 

memutus perkara (pidana) berdasarkan asas bebas dalam arti bebas 

untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun, jujur 

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 9 

KUHAP). Selain didalam KUHAP, pegertian hakim juga terdapat 

dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim adalah 

pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 

undang-undang. 

Ada dua macam dalam hal kekuasaan mengadili, yang biasa 

disebut kompetensi: 

1) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai 

pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam 

pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain. 

2) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai 

pembagian kekuasaan mengadili diantara satu macam 

(pengadilan-pengadilan Negeri) (Andi Hamzah, 1996: 106-

107). 
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b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim 

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim 

mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. 

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan 

tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tantang 

Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban: 

1) Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 

(Pasal 28 ayat (1)). 

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 

wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa (Pasal 28 ayat (2)). 

3) Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara 

apabila terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat 

ketiga atau semenda dengan hakim ketua, salah seorang 

anggota hakim anggota jaksa, penasehat hukum atau panitera 

(Pasal 29 ayat (1)). 

4) Hakim ketua sidang, hakim anggota, bahkan jaksa atau panitera 

yang masih terikat dengan hubungan keluarga sedarah sampai 

derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, wajib pula 

mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 29 ayat (3)). 

5) Sebelum memangku jabatan, hakim diwajibkan bersumpah dan 

berjanji menurut agamanya (Pasal 30). 

c. Hakim Mahkamah Agung 

Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa 

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara adalah pelaku 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah 

Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. 

Selain itu, ditentukan pula Mahakamah Agung mempunyai 

wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan 

lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kekuasaan 

Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting 

bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini 

menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan 

pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak 

berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan 

keadilan. 

Pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari 

keempat lingkungan peradilan Mahkamah Agung mempuyai 

kewenangan: 

1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan 

pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung. 

2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

  

15 

3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 

Pasal 31 UU No.5 Tahun 2005 tentang perubahan atas No.14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa 

Mahkamah Agung mempunyai wewenang: 

1) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang terhadap undang-undang. 

2) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya 

tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai 

tidak sahnya praturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan 

pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun permohonan langsung 

pada Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang 

dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

dimuat dalam berita negara Republik Indonesia dalam jangka 

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan 

diucapkan. 

2. Tinjauan Tentang Penuntutan 

a. Pengertian Tentang Penuntutan 

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik 

melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. 

Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau 

telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk 

dalam penuntutan. 

Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan-batasan 

pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (7) KUHAP, yaitu: Penuntutan adalah tindakan penuntut 

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri 
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yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. 

b. Pejabat Yang Berwenang 

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa. Jaksa adalah 

pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 

ayat (6) KUHAP).  

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim (Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP). 

c. Wewenang Penuntut Umum Dalam Penuntutan 

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap 

siapapun yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam 

daerah hukumnya yang melimpahkan perkara ke Pengadilan yang 

berwenang mengadilinya (Pasal 137 KUHAP). 

d. Sikap Penuntut Umum Tentang Penetapan Hakim 

Bagi penuntut umum surat dakwaan mempunyai 

konsekwensi tersendiri apabila surat dakwaan melalui penetapan 

hakim menyatakan: 

1) Surat dakwaan tidak dapat diterima, maksudnya bahwa hak 

penuntut umum untuk menuntut terdakwa menjadi gugur. 

Misalnya dalam hal delik aduan telah dicabut kembali (Pasal 

75 KUHP), nebis in idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa 

meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) dan masa penuntutan sudah 

kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP). 
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2) Surat dakwaan harus dibatalkan, maksudnya surat dakwaan 

tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat 

(2) KUHAP. 

3) Surat dakwaan dikembalikan oleh karena pengadilan tidak 

berwenang untuk memeriksanya. Ketentuan ini mengacu pada 

Pasal 148 dan Pasal 149 KUHAP yang telah mengatur  

kompetensi relatif dari sebuah pengadilan dan bagaimana 

penuntut umum menentukan sikap terhadap penetapan itu. 

(Waluyadi, 1999: 88-89). 

e. Penghentian Penuntutan 

Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan 

hasil penyidikan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 140 ayat (1) 

KUHAP yang berbunyi: Dalam hal Penuntut Umum berpendapat 

bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam 

waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Apabila dalam hal 

didapati oleh Penuntut Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti 

atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau 

perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan 

penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan (Pasal 

140 ayat (2) huruf a KUHAP). 

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali 

hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera 

menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi 

persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan 

(Pasal 139 KUHAP). 

Alasan penghentian penuntutan didasarkan kepada alasan 

kepentingan hukum yaitu (Yahya Harahap, 2002: 437): 

1) Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang 

cukup sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

  

18 

sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan 

oleh hakim atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak 

terbukti. 

2) Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan 

tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. 

3) Perkara ditutup demi hukum atau set aside ialah tindak pidana 

yang terdakwanya oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari 

tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum 

ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat 

pemeriksaan.  

Sesuai dengan Pasal 140 KUHAP, dari hasil penyidikan 

dapat dilakukan penuntutan dan dalam waktu yang secepatnya 

penuntut umum membuat surat dakwaan. 

Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 

dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai 

dengan Surat Dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). 

3. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan 

Sesuai dengan wewenang Penuntut Umum dalam Pasal 14 huruf 

d KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk membuat 

surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. 

a. Pengertian Surat Dakwaan  

Surat dakwaan adalah rumusan tindak pidana sebagai dasar 

dan batas pemeriksaan dan penuntutan yang dikehendaki Undang-

undang dalam sidang pengadilan (http://Rangkuman Hukum Acara 

Pidana I « Chezam's Blog.htm>[ diakses 1 April 2010 pukul 

20.00]). Surat dakwaan menurut Harun M. Husein adalah suatu 

surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut 
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Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, 

perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan unsur-

unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan 

pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan 

tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi 

dasar dan batas  ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan 

(Harun M. Husein, 1994: 43). 

Surat dakwaan mempunyai arti penting bagi terdakwa atau 

Penasehat Hukumnya, Jaksa dan bagi Hakim, karena surat 

dakwaan adalah dasar pemeriksaan Pengadilan. Di dalam KUHAP 

tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengatur atau 

menyatakan bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar 

(landasan) pemeriksaan dalam forum Sidang Pengadilan. Akan 

tetapi dari Pasal 182 ayat (3) KUHAP dan Pasal 182 ayat (4) 

KUHAP dapat disimpulkan bahwa musyawarah majelis hakim 

untuk mengambil atau menentukan putusan yang akan dijatuhkan 

terhadap terdakwa didasarkan pada surat dakwaan. 

b. Manfaat Surat Dakwaan  

Secara umum dakwaan menduduki posisi sentral dalam 

pemeriksaan perkara sidang pengadilan. Manfaat surat dakwaan 

dalam pemeriksaan suatu perkara adalah: 

1) Bagi Hakim 

a) Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup 

pemeriksaan sidang 

b) Merupakan dasar penilaian atau pertimbangan dan 

musyawarah Mejelis Hakim dalam rangka mengambil 

keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa. 
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2) Bagi Penuntut Umum 

a) Merupakan dasar pelimpahan perkara 

b) Merupakan dasar pembuktian atau pembahasan yuridis  

c) Merupakan dasar tuntutan pidana 

d) Merupakan dasar pengajuan upaya hukum 

3) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukumnya 

a) Merupakan dasar pengajuan eksepsi 

b) Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus 

cermat, jelas, dan lengkap agar dapat dimengerti oleh 

terdakwa. 

c. Syarat-Syarat Surat Dakwaan 

Membuat surat dakwaan harus memenuhi Pasal 143 ayat (2) 

huruf a dan huruf b KUHAP yang berisi sebagai berikut: 

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 

dan ditandatangani serta berisi: 

1) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 

tersangka; 

2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan. 

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa 

surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum. 

d. Bentuk Surat Dakwaan 

KUHAP tidak mengatur ketentuan atau pasal-pasal yang 

mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga 
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dalam praktik hukum penuntutan masing-masing penuntut umum 

dalam penyusunan surat dakwaannya sangat dipengaruhi oleh 

strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman masing-masing. 

Beberapa bentuk surat dakwaan sebagai berikut (Andi Hamzah, 

2002: 180) : 

1) Surat dakwaan tunggal 

Surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan terhadap 

terdakwa hanya didakwakan memenuhi satu tindak pidana 

misalnya hanya tindak pidana pencurian atau tindak pidana 

penipuan. Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan 

penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan 

dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum hanya 

memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini berarti 

bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat 

sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun 

sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. 

2) Surat dakwaan subsider 

Surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya 

dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis bertingkat 

dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya 

sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sungguh-

sungguh didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus 

dibuktikan di depan sidang hanya satu.  

Misalnya didakwakan: 

 primair: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)  

Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) 

Lebih subsidair: penganiayaan yang menyebabkan kematian 

(Pasal 351 ayat (3) KUHP). 
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3) Surat dakwaan alternatif 

Surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan mirip 

bentuk surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah 

beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus 

dibuktikan hanya satu tindak pidana atau dakwaan. Jadi 

terserah kepada penuntut umum dakwaan tindak pidana mana 

yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan sidang 

pengadilan tanpa terkait pada unsur tindak pidana yang 

didakwakan. 

4) Surat dakwaan kumulatif 

Surat dakwaan didakwakan secara serempak beberapa 

delik atau dakwaan yang masing-masing delik berdiri sendiri. 

Namun Harun M. Husein menambahkan bentuk surat 

dakwaan yaitu, surat dakwaan gabungan atau kombinasi. Dalam 

surat dakwaan kombinasi terdapat beberapa dakwaan yang 

merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif 

maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini 

dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi daripada tindak 

pidana yang didakwakan (Harun M. Husein, 1994 : 89). 

e. Modal Dasar Pembuatan Surat Dakwaan 

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembuatan surat 

dakwaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut 

ketentuan yang berlaku serta menurut kebiasaan yang lazim agar 

dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar dan titik tolak 

pemeriksaan perkara di persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus 

menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan surat 

dakwaan yang meliputi: 
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1) Penguasaan materi perkara  

Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang 

melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan dilakukan, 

diamana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana 

perbuatan dilakukan, dan dengan alat apa perbuatan tersebut 

dilakukan. Selanjutnya apa akibat dari perbuatan tersebut 

dalam arti siapa yang menjadi korban atau siapa yang 

dirugikan. Semua itu masing-masing harus didukung oleh 

bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-

undang. 

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum memulai membuat 

surat dakwaan hendaknya membaca berkas perkara yang 

bersangkutan. Setelah membaca berita acara pendapat dari 

penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca berita acara 

pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka atau terdakwa, 

mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah 

penahanan, barang-barang sitaan, dan sebagainya. 

Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat 

cermat, jelas, dan lengkap harus pula disusun secara sistematis 

tentang urutan-urutan kejadian dengan tetap berpegang pada 

unsur-unsur yang terdapat pasal-pasal undang-undang yang 

dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara 

benar-benar sudah dikuasai. Setelah menguasai materi perkara 

tersebut, barulah dapat ditentukan pasal mana yang paling 

tepat didakwakan dan bagaimana sebaiknya dakwaan tersebut 

disusun, apakah dakwaa tunggal, kumulatif, alternatif, subsider 

atau berlapis, ataupun kombinasi atau gabungan. 
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2) Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan 

Untuk menguasai materi perkara maka syarat mutlak 

untuk membuat surat dakwaan yang benar adalah penguasaan 

materi undang-undang yang dilanggar. Pembuat surat dakwaan 

harus mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal 

yang direncanakan akan didakwakan yang unsur-unsurnya 

cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. 

Masalah unsur-unsur didalam pasal-pasal KUHAP perlu 

didalami karena antar pasal yang satu dengan yang lainnya 

saling berdekatan. Apabila tidak waspada maka dapat 

bercampur baur yang dapat mengakibatkan kesalahan yang 

fatal. Untuk menghindari tercecernya unsur-unsur dari pasal 

yang akan didakwakan maka pada waktu menyusun surat 

dakwaan itu mengutip unsur-unsur dari pasal tertentu yang 

relevan apabila dihubungkan dengan perbuatan yang 

didakwakan. Pengutipan ini tidak perlu mencakup keseluruhan 

bunyi pasal melainkan yang berkaitan dengan unsur yang 

cocok dengan perbuatan yang didakwakan 

f. Perubahan Surat Dakwaan 

Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut 

umum sendiri maupun saran hakim. Tetapi perubahan itu harus 

berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan KUHAP. Di dalam 

KUHAP telah disebutkan bahwa surat dakwaan harus disusun 

secara cermat, jelas dan lengkap mengeni perbuatan pidana yang 

didakwakan, namun sifat khilaf secara manusiawi dapat 

menghinggapi setiap orang termasuk jaksa penuntut umum, 

apabila terjadi ketidak sempurnaan dalam pembuatan surat 

dakwaan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

  

25 

Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum 

pemeriksaan disidang pengadilan dimulai. Dalam hal ini KUHAP 

mengatur tentang kemungkinan perubahan itu secara sederhana 

pula (Andi Hamzah, 2002: 176). 

g. Pembatalan Surat Dakwaan 

1) Pembatalan formil 

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan 

yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat mutlak yang 

ditentukan Undang-Undang (batal demi hukum). Berdasarkan 

ketetapan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan 

bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b 

KUHAP adalah batal demi hukum. Adapun dakwaan batal 

demi hukum berarti dakwaan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum dan dakwaan tersebut dianggap tidak pernah 

ada. Dalam hal ini maka keadaan perkara kembali ke status 

semula yakni status sebagaimana semula dalam keadaan 

belum dilimpahkan sehingga penuntut umum jika hendak 

melimpahkan perkara lagi harus memperbaiki surat dakwaan 

atau mengajukan upaya banding. 

2) Pembatalan hakiki 

Pembatalan hakiki adalah pembatalan yang menurut 

penilaian hakim sendiri yang disebabkan karena kurangnya 

syarat yang dianggap esensil (tergantung maksud dan tujuan 

surat dakwaan), misalnya pembuatan surat dakwaan yang tidak 

terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat surat dakwaan 

seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu 

surat dakwaan itu tidak memenuhi tujuan yang sebenarnya 

walaupun syarat materiil telah terpenuhi.dakwaan yang kabur 
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dan tidak jelas seperti ini disebut Obscuur Liber. Dalam hal ini 

maka hkim harus menyatakan surat dakwaan batal secara 

formil karena adanya suatu kekurangan yang disyaratkan 

undang-udang. Di dalam KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 

143 ayat (2) huruf “a”. 

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan 

a. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan 

Istilah lain yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan 

adalah tindak pidana kehormatan. Jika dipandang dari sisi sasaran 

atau obyek delicti yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal 

tersebut yakni melindungi „Kehormatan”, maka tindak pidana 

kehormatan lebih tepat. Tetapi jika dipandang dari sisi feit  

(perbuatan) maka tindak pidana penghinaan tidak keliru (Leden 

Marpaung, 1997 : 9). 

Tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan 

terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan 

atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia masih 

hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya 

tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa 

badan hukum tertentu, antara lain : Presiden dan Wakil Presiden, 

golongan atau agama atau suku, dan badan umum, memiliki 

kehormatan dan nama baik. 

b. Bentuk Tindak Pidana Penghinaan 

Tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan 

menurut ilmu hukum pidana terdiri dari empat bentuk yakni 

(Leden Marpaung, 1997:10) : 
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1) Menista secara lisan 

Menista diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (1) 

KUHP yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengja menyerang 

kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia 

melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang 

nyata dengan menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, 

dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara 

selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4500,-”. 

2) Menista secara tertulis 

Istilah menista secara tertulis oleh sebagian pakar 

dipergunakan istilah menista dengan tulisan. Penistaan tertulis 

diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) KUHP. 

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP, maka menista 

dengan lisan dan menista dengan tulisan bedanya adalah 

bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau 

gambar.   

3) Fitnah 

Kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana 

yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia yakni 

perkataan yang dimaksudkan menjelekkan orang. Dalam ilmu 

hukum pidana, fitnah adalah menista tetapi yang melakukan 

perbuatan itu, diizinkan membuktikannya (Leden Marpaung, 

1997: 31).  

Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh hakim dalam 

hal, untuk kepentingan umum, untuk mempertahankan diri, 
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dan yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan 

tugasnya. 

4) Penghinaan ringan 

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari Bahasa 

Belanda yaitu eenvoudige belediging, sebagian pakar 

menterjemahkan kata eenvoudige dengan kata biasa, sebagian 

kata menterjemahkan dengan kata ringan. Penghinaan ringan 

diatur dalam Pasal 315 KUHP (Leden Marpaung, 1997: 41).  

Perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau 

menista dengan surat adalah bahwa pada penistaan dilakukan 

dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu. 

Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain 

terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan 

nama baik, yakni : 

1) Pemberitahuan fitnah 

Fitnah dengan pengaduan diterjemahkan dari Bahasa 

Belanda lasterlijke aanklacht. Sebagian pakar menterjemahkan 

dengan pemberitahuan fitnah dan sebagian lagi 

menterjemahkan dengan mengadu dengan fitnah. Jika 

diterjemahkan kata aanklacht berarti pengaduan atau 

mengadu. Pemberitahuan dalam Bahasa Belanda adalah 

aangifte. Dengan demikian lebih tepat fitnah dengan 

pengaduan karena jika mengadu dengan fitnah yang menjadi 

masalah utama adalah mengadu, sedang dalam masalah ini 

yang dipermasalahkan adalah fitnah atau penghinaan. Fitnah 

dengan mengadu diatur dalam Pasal 317 KUHP (Leden 

Marpaung, 1997: 46). 
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2) Persangkaan palsu 

Persangkaan palsu merupakan terjemahan dari Bahasa 

Belanda yang artinya fitnah dengan perbuatan. Fitnah dengan 

perbuatan ini diatur dalam Pasal 318 KUHP. 

3) Penistaan terhadap orang yang telah meninggal 

Dalam ilmu hukum pidana kehormatan dan nama baik 

merupakan obyek manusia yang masih hidup. Manusia yang 

masih hidup memerlukan kehormatan dan nama baik, sedang 

orang yang sudah meninggal pada hakekatnya tidak 

memerlukannya. Hal ini merupakan sesuatu yang logis karena 

orang yang sudah meninggal tidak memerlukan kepentingan 

atau kebutuhan. Oleh karenanya, penghinaan bagi orang yang 

sudah meninggal dimaksudkan dengan tujuan terhadap ahli 

waris, sedang ahli waris sebagai manusia berkepentingan 

untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga. 

Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal diatur oleh 

Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. 

c. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Khusus atau Penghinaan 

Khusus 

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana 

penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia 

yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik merupakan 

yang dipunyai atau dimiliki oleh manusia yang masih hidup. 

Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakekatnya tidak 

memiliki kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan 

hukum tertentu seperti, Presiden atau Wakil Presiden, Kepala 

Negara, Perwakilan Negara sahabat, golongan atau agama atau 

suku dan badan umum memiliki kehormatan dan nama baik. 
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Semuanya dipertahankan dalam KUHP sehingga pelanggaran atau 

perkosaan atau penyerangan atas kehormatan-kehormatan tersebut 

diancam dengan pidana. 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan kerangka pemikiran: 

Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara 

penghinaan yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap 

terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan 

merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. 

Diajukan ke Pengadilan Negeri dengan melakukan penahanan 

terdakwanya. Oleh pengadilan sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan 

oleh jaksa penuntut umum, hakim mulai mempelajari surat dakwaannya 

Penuntutan 

Surat dakwaan 

Pembatalan 

surat dakwaan 

Tidak Sesuai dengan Pasal 143 

ayat (2) huruf b KUHAP 

Putusan PN 

Kasasi ke MA 

Putusan MA 

Perkara Penghinaan 
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dan melakukan pemeriksaan di depan sidang oleh hakim. Kemudian 

Hakim memutus perkara tersebut yang membebaskan terdakwa.. 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri maka Jaksa mengajukan 

pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dengan mengemukakan keberatan kasasi. Mahakamah Agung setelah 

memeriksa perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa surat 

dakwaan Jaksa Batal Demi Hukum, karena dengan pertimbangan Pasal 

143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) 

huruf b KUHAP (syarat materiil) yang isinya mengeni surat dakwaan 

yang dibuat oleh Jaksa harus cermat, jelas, dan lengkap adalah batal demi 

hukum. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Surat 

Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Penghinaan 

1. Deskripsi Kasus 

Uraian serangkaian tindakan hukum kasus Siti Zubaidah sebagai contoh 

surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari kantor Kejaksaan 

Negeri Palembang diputus batal demi hukum oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia: 

a. Kasus Posisi 

Bahwa terdakwa Siti Zubaidah pada hari Senin tanggal 5 oktober 1987 

sekitar jam 19.15 WIB bertempat di Jalan Sentosa Lorong Sriraya III Rt. 37 

A No. 41 Plaju Palembang atau disalah satu tempat yang termasuk dalam 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan tindak 

pidana yaitu dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 

yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. 

Perbuatan tersebut terjadi setelah Siti Zubaidah membeli sebuah mobil 

baru merk Daihatsu yang dibelinya tiga hari yang lalu. Pada hari berikutnya 

yaitu hari senin tanggal 5 oktober 1987 mobil yang masih baru tersebut oleh 

Siti Zubaidah diparkir di depan rumahnya. Saat itu Siti Zubaidah berada di 

dalam rumahnya. Di luar rumahnya terjadi keributan dan perkelahian antara 

keponakan Siti Zubaidah dengan suami dari seorang wanita bernama 

Tioman Boru Hutahayan. Karena adanya perkelahian ini, maka Tioman 

Boru Hutahayan lalu mengambil potongan kayu di jalan raya dan 

dipukulkan kearah mobil milik Siti Zubaidah tersebut. Akibat pukulan 

dengan kayu ini, maka kaca mobil milik Siti Zubaidah menjadi hancur 
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berkeping-keping. Melihat kejadian ini maka anak Siti Zubaidah yang 

bernama Burian berlari ke dalam rumah memberitahu kepada ibunya, bahwa 

kaca mobil Daihatsu pecah berkeping-keping dipukuli kayu oleh Tioman 

Boru Hutahayan. Mendengar pemberitahuan dari anaknya ini, maka Siti 

Zubaidah menjadi emosi dan langsung keluar rumah. Sesampainya dimuka 

rumahnya atau beranda, saking kesalnya mobil yang masih baru itu hancur 

kacanya maka Siti Zubaidah mengumpat dan mengeluarkan ucapan kata-

kata sebagai berikut: “Binatang Kampang, gilo Nian, Istri Polisi Lonte, 

Orang Batak Kapir makan babi”. Karena diucapkan di depan rumahnya, 

banyak orang sekitar rumahnya yang mendengar ucapan Siti Zubaidah 

tersebut. Karena merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya, maka 

Tioman Boru Hutahayan mengadukan Siti Zubaidah ke Kepolisian agar 

dituntut menurut hukum. 

b. Identitas Terdakwa 

Nama   :  Siti Zubaidah alias Ida binti Sulaiman 

Tempat Lahir :  Plaju 

Umur  :  35 Tahun 

Jenis Kelamin :  Perempuan  

Kebangsaan :  Indonesia  

Tempat Tinggal :  Lorong Sriraya III Rt.37-A No.41 Plaju Palembang 

Agama  :  Islam 

Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga 

c. Dakwaan 

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dalam perkara 

pencemaran nama baik dengan terdakwa Siti Zubaidah mengajukan 

dakwaan sebagai berikut: 

Bahwa ia terdakwa pada hari senin tanggal 5 Oktober 1987 sekitar 

jam 19.15 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu bertempat di jalan 
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Sentosa Lorong Sriraya III Rt. 37 A No. 41 Plaju Palembang atau setidak-

tidaknya disalah satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja merusak kehormatan atau 

nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu 

perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan 

cara pada saat terdakwa berada di rumahnya, ada anak terdakwa nama 

Burian memaggilnya mengatakan kaca mobil pecah dipukul oleh saksi 

Tioman Boru Hutahayan. Oleh karena itu terdakwa telah mengucapkan 

kepada saksi dengan kata-kata “Binatang Kampang, Gilo Nian Isteri Polisi 

Lonte, Orang Batak Kapir dan Makan Babi, terdakwa mengatakan kata-kata 

tersebut didepan umum, sehingga tersiar dimasyarakat disekitar Lorong 

Srijaya Palembang. 

d. Tuntutan Penuntut Umum 

Terdakwa Siti Zubaidah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar ia dijatuhi pidana 5 

(lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, karena 

terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam 

Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penghinaan yaitu sengaja menyerang 

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang 

maksudnya terang supaya diketahui umum. 

e. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan 

Palembang setelah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dalam memutus perkara tersebut adalah:  

Menimbang., bahwa keterangan saksi-saksi tidak dibenarkan 

terdakwa, hanya yang disangkalnya ia tidak tahu sama sekali ada kejadian 

perkelahian itu, dari keterangan mana, dikuatkan oleh saksi Romlah. 
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Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya sudah memberikan 

keterangan, dilakukannya perbuataan itu ia mengalami kegoncangan jiwa 

atas dipecahkan kaca mobilnya. 

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan atas 

dakwaan Penuntut Umum melanggar dan diancam dalam perumusan Pasal 

310 ayat (1) KUHP. 

Menimbang, bahwa pasal ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Unsur obyektif, melanggar kehormatan atau nama baik dengan tuduhan 

melakukan suatu perbuatan tertentu. 

2. Unsur subyektif, dengan maksud untuk menyiarkan pada khalayak ramai. 

Menimbang, bahwa mengenai unsur obyektif, melanggar kehormatan, 

maksudnya kehormatan dalam pribadi sendiri yaitu supaya setiap manusia 

perorangan diperlakukan sebagai warga terhormat, warga yang tidak 

mempunyai kelakuan tercela dimasyarakat, sedangkan nama baik, yang 

bersangkutan dengan kedudukan manusia perorangan dimasyarakat. 

Menimabang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu 

perbuatan tertentu, yaitu: terdakwa mengucapakan kata-kata binatang, 

kampang, gilo nian, isteri Polisi lonte, orang Batak kapir dan makan babi, 

kepada saksi Tioman Boru Hutahayan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi  di atas 

sumpah, yang membenarkan terdakwa telah menguatkan kata-kata yang 

melanggar kehormatan orang lain dan pada pokoknya terdakwa juga 

menerangkan sudah mengeluarkan kata-kata itu, pada saksi Tioman Boru 

Hutahayan, karena saksi telah memecahkan kaca mobil terdakwa dengan 

tanpa disadarinya. 

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, unsur pertama, Obyektif 

telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa . 
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Menimbang, bahwa mengenai unsur subyektif yaitu dengan maksud 

untuk menyiarkannya pada khalayak ramai. 

Menimbang, bahwa menurut saksi Tioman Boru Hutahayan, Tiurma 

Ida Yuniati BR. Sitohang, dan Romlah als. Rom binti Mursip, bahwa 

terdakwa mengucapakan kata-kata melanggar kehormatan orang lain 

diucapkan terdakwa di atas rumahnya di bagian muka, yang ucapan itu 

kedengeran oleh ada orang saksi Tioman dan Tiurma di jalan raya yang 

diucapakan berulang kali, sudah tentu dilakukan dengan kesengajaan untuk 

tersiarnya kepada khalayak ramai. Dan berulang kali diucapakan pada 

pokoknya dibenarkan terdakwa. 

 Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan terdakwa telah 

memenuhi unsur subyektif. 

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi 

unsur obyektif dan unsur subyektif dari Pasal 310 ayat (1) KUHP berarti 

perbuatan terdakwa telah terbukti, akan tetapi apakah majelis menemukan 

alasan pemaaf atau penghapus daripada kejahatan yang terbukti dilakukan 

terdakwa. 

Menimbang, bahwa didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan: 

melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan 

sekonyong-konyong dilakukan dengan perasaan tergoncang hebat yang 

timbul lantaran serangan itu, tidak boleh dihukum. 

Menimbang, bahwa menurut saksi Tioman Boru Hutahayan dan saksi 

Tiurma Ida Yuniarti Br. Sitohang, bahwa keponakan terdakwa telah 

berkelahi dengan suami saksi Tioman dan menjerit dan berpekik minta 

tolong dengan terdakwa, tetapi tidak mendapat sambutan dan karena kesal 

hatinya dan buat melampiaskan kemarahannya, kebetulan ada sepotong 

kayu di jalan, diambil oleh saksi Tioman dan dipukulkannya kepada kaca 
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muka mobil terdakwa, sehingga pecah menjadi puing-puing kaca yang 

berantakan.  

Menimbang, bahwa setelah kaca muka mobil Daihatsu terdakwa 

pecah, diberitahukan oleh anaknya terdakwa, terdakwa masih di dalam 

rumah bagian belakang, begitu terdakwa keluar dimuka rumahnya ia melihat 

kaca muka mobil Daihatsunya sudah pecah berantakan dan ingatlah mobil 

itu baru dibeli 3 (tiga) hari dan belum seumur jagung, sudah porak poranda 

kacanya, maka keluarlah ucapannya kepada saksi Tioman Boru Hutahayan 

kata-kata: “Polisi pemeras Lonte, orang Batak makan babi, kafir”. 

Menurut terdakwa kata-kata tersebut diucapkannya tanpa disadarinya, 

karena perasaan jiwanya mengalami kegoncangan yang luar biasa, betapa 

tidak, baru kali itu mempunyai mobil Daihatsu, baru tiga hari ditangannya, 

sudah dipecahkan orang kacanya, betapa remuk redam hatinya, pada waktu 

itu hanya orang yang pernah mengalami demikian, akan memindahkan 

perasaan terdakwa  menjadi perasaannya. 

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan di persidangan, ia 

tidak tahu ada perkelahian dengan keponakannya. Dan hal ini dikuatkan 

saksi Romlah, yang mengatakan waktu terdakwa mengamuk dirumahnya, 

sampai mengeluarkan kata-kata Polisi pemeras, Lonte dan sebagainya, saksi 

Romlah telah mengamankannya, tetapi masih juga diucapkan terdakwa dan 

saksi tidak tahu pada waktunya itu ada perkelahian keponakan terdakwa 

dengan suami Tioman Boru Hutahayan. Bahwa setelah selesai  kejadian ini, 

baru saksi tahu. 

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, seperti yang telah Majelis 

pertimbangkan diatas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi 

unsur-unsur kejahatan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP; tetapi perbuatan 

yang telah dilakukan terdakwa dapat dimaafkan, seperti yang dikehendaki 

oleh pasal 49 ayat (2) KUHP, yang telah Majelis pertimbangkan diatas 

karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. 
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f. Amar putusan Pengadilan Negeri 

Menurut Pasal 11 KUHAP Putusan Pengadilan adalah pernyataan 

hakim yang diucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam 

putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.68/BA.Pid.S/1988. 

Dengan terdakwa Siti Zubaidah pada perkara penghinaan yang dilakukan 

oleh terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya sebagai 

berikut: 

1) Menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa bukan 

merupakan tindak pidana 

2) Melepaskan terdakwa dari segala tututan hukuman (Ontslag Van Alle 

Rechtsvervolging) 

3) Membebankan biaya perkara pada Negara 

g. Alasan Pengajuan kasasi Penuntut Umum 

Berdasar Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP (UU No.8 Tahun 

1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Palembang tidak dapat 

dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat 

dimintakan kasasi. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan 

Negeri di Palembang, akan tetapi tidak nyata bahwa Jaksa tersebut 

mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan 

kasasi jabatan. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dianggap 

sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie). 

Paintera Kepala pada Pengadilan Negeri di Palembang membuat akta 

tentang permohonan kasasi No.5/Akta.Pid/1988/PN.Plg yang menerangkan 

bahwa pada tanggal 3 Mei 1988 Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Palembang di 

Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan 

Pengadilan Negeri tersebut. Risalah kasasi tersebut telah diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan negeri di Palembang pada tanggal 16 Mei 1988. 
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Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang. 

Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima. 

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya 

adalah sebagai berikut: Menurut Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri 

Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan 

kekeliruan yakni: Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan atau 

menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 

49 ayat (1) KUHP menurut hemat Jaksa Penuntut Umum hanya dapat 

dipergunakan terhadap yang menyangkut nyawa terdakwa, sedangkan dalam 

perkara ini ternyata mobil terdakwa yang dipecahkan kacanya. 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat 

dibenarkan oleh karena Pegadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan 

alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP 

yang mengatur tentang adanya alasan pemaaf dalam hal adanya pembelaan 

diri yang secara terpaksa dilakukan terhadap pelanggaran (aanranding) pada 

ketika itu terhadap tubuh, kehormatan atau harta miliknya, yang berakibat 

bahwa sipelaku tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya itu, namun in 

casu tidaklah terbukti, bahwa terdakwa dengan mengucapkan kata-kata 

sebagaimana disebutkan didalam tuduhan Jaksa, telah dilakukannya dalam 

rangka pembelaan diri yang terpaksa dilakukan karena ada pelanggaran 

terhadap  harta atau barang miliknya, yang dalam Pasal 49 ayat (2) tersebut 

dimaksudkan sebagai suatu perampasan atau pengrusakan barang miliknya 

pada seketika itu juga, dan bukan sebagaimana ternyata in casu, setelah 

selang beberapa waktu lamanya, jadi pembelaan diri yang terpaksa 

dilakukannya itu, harus dilakukannya pada saat perampasan atau 

pngrusakan barang itu terjadi. 

Dengan alasan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan 

mengadili sendiri. 
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h. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung setelah 

mempelajari surat-surat yang bersangkutan dalam memutus surat dakwaan 

Batal demi Hukum pada perkara ini adalah sebgai berikut: 

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 244 KUHAP 

(Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di 

Palembang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan 

tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi. 

Menimbang bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri di Palembang akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa 

tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan 

permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut 

harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie). 

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah 

diajatuhkan dengan hadirnya Permohonan Kasasi pada tanggal 28 April 

1988 dan Permohonan Kasasi mengajukan permohonan kasasi  pada tanggal 

3 Mei 1988 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri di Palembang pada tanggal 16 Mei 1988 dengan 

demikian permohanan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah 

diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut 

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi terebut formil dapat 

diterima. 

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

Bahwa menurut jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palembang 

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan 

yakni: 
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 Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan atau menerapkan 

peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 49 ayat 

(1) KUHP menurut hemat Jaksa Penuntut Umum hanya dapat 

dipergunakan terhadap yang menyangkut nyawa terdakwa, sedangkan 

dalam perkara ini ternyata mobil terdakwa yang dipecahkan kacanya 

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena 

Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai 

berikut: 

 Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang 

adanya alasan pemaaf dalam hal adanya pembelaan diri yang secara 

terpaksa dilakukan terhadap pelanggaran (aanranding) pada ketika itu 

terhadap tubuh, kehormatan atau harta miliknya, yang berakibat bahwa 

sipelaku tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya itu, namun in casu 

tidaklah terbukti, bahwa terdakwa dengan mengucapkan kata-kata 

sebagaimana disebutkan didalam tuduhan Jaksa, telah dilakukannya 

dalam rangka pembelaan diri yang terpaksa dilakukan karena ada 

planggaran terhadap  harta atau barang miliknya, yang dalam Pasal 49 

ayat (2) tersebut dimaksudkan sebagai suatu perampasan atau 

pengrusakan barang miliknya pada seketika itu juga, dan bukan 

sebagaimana ternyata in casu, setelah selang beberapa waktu lamanya, 

jadi pembelaan diri yang terpaksa dilakukannya itu, harus dilakukannya 

pada saat perampasan atau pengrusakan barang itu terjadi. 

 Bahwa dengan alasan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat 

bahwa putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah 

Agung akan mengadili sendiri. 

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan tersebut diatas, Mahkamah 

Agung berpendapat, dakwaan Jaksa Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak cermat, 

jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hampir 

keseluruhannya hanya berupa kutipan rumusan delik tanpa menguraikan 
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dengan cermat dan jelas perbuatan materiil yang apa yang dilakukan saksi, 

terkecuali terdakwa hanya mengatakan “Binatang Kampang, Gilo Nian, 

isteri Polisi, Orang Batak Kapir Makan Babi, sehingga maksud dan 

kesengajaan terdakwa mengatakan kata-kata itu tidka cermat dan jelas 

diuraikan, oleh karena itu dakwaan Jaksa tidak memenuhi ketentuan Pasal 

143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa oleh karena itu dakwaan Jaksa 

dinyatakan batal demi hukum. 

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, 

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri 

Palembang tanggal 28 April 1988 No.68/BA.Pid.S/1988/PN.Plg tidak dapat 

dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan demi hukum, dan Mahkamah 

Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut 

i. Amar Putusan MA 

Mengadili: 

1) Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi 

yaitu jaksa Penuntut Umum kepada kejaksaan Negeri Palembang 

tersebut. 

2) Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang 

tanggal 28 April 1988 No. 68/BA.Pid.S/1988/PN.Plg. 

Mengadili sendiri: 

1) Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Jaksa tanggal 23 Maret 

1988 Nomor: B-31/JS/3/1988. 

2) Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada 

Negara 

2. Pembahasan 

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara 

penghinaan dengan terdakwa Siti Zubaidah ini dalam putusannya 
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No.68/BA.Pid.S/1988 memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya 

adalah bahwa pasal 310 ayat (1) KUHP mempunyai unsur obyektif dan unsur 

subyektif. Kedua unsur ini telah terbukti di persidangan, sehingga dakwaan 

pasal 310 ayat (1) KUHP menurut Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah 

terbukti. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dimaafkan 

seperti yang dikehendaki oleh Pasal 49 ayat (2) KUHP. Terdakwa 

mengucapkan kata-kata itu tanpa disadarinya, perasaan jiwanya mengalami 

kegoncangan yang luar biasa yang disebabkan karena baru kali ini ia 

mempunyai mobil Daihatsu yang masih baru dan tiga hari yang lalu ia 

membelinya lalu kacanya dipecahkan orang.  

Dengan fakta diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang 

berpendirian bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur 

kejahatan Pasal 310 ayat (1) KUHP, akan tetapi perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa ini dapat dimaafkan seperti yang dikehendaki oleh 

Pasal 49 ayat (2) KUHP. 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut diatas, maka 

Jaksa mengajukan pemerikaan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dengan mengemukakan keberatan kasasi yang pokoknya sebagai 

berikut: Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara peghinaan ini tidak dapat 

menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap Pasal 49 ayat (2) KUHP. 

Sebab ketentuan dalam pasal ini hanya dapat dipergunakan terhadap nyawa 

terdakwa, sedangkan dalam hal ini ternyata mobil terdakwa yang dipecahkan 

kacanya. 

Mahakamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya 

berpendirian bahwa judex factie salah menerapkan hukum karena ketentuan 

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang adanya alasan pemaaf dalam hal 

adanya pembelaan diri yang secara terpaksa dilakukan terhadap pelanggaran 

pada ketika itu, terhadap tubuh, kehormatan atau harta miliknya yang berakibat 
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pelaku tidak dapat dihukum terhadap perbuatannya itu. Keadaan yang 

demikian itu dalam kasus ini tidaklah terbukti. 

Menurut Mahkamah Agung, penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut 

diisyaratkan, bahwa pembelaan diri yang terpaksa dilakukan oleh terdakwa itu 

harus dilakukan pada saat pengrusakan itu terjadi. Bukan sebagai in casu, 

selang setelah beberapa saat pengrusakan barang itu terjadi. Maksudnya begitu 

serangan terjadi, saat itu pula muncul usaha pembelaan diri 

Karena putusan judex factie dinilai salah menerapkan hukum, maka 

putusan tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung akan 

mengadili sendiri perkara ini. Dalam mengadili sendiri terhadap perkara ini, 

maka Mahakamah Agung telah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Sebagai suatu akta, maka surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat 

dominan dalam proses pidana. Surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus 

membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti: 

a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta 

pebuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang 

menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut. 

b. Bahwa hakim atau Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus 

semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap 

fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan. 

c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan 

dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan. 

d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus 

dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan. 

Tujuan utama surat dakwaan adalah untuk menetapkan secara konkrit 

atau nyata menurut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan bahwa dakwaan 

itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Selain 

itu, kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui 

setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya 
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sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan 

pembelaan terhadap dakwaan tersebut. 

Syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Dari Pasal 

tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan, yaitu: 

1. Syarat formal, dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan menyebutkan 

dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat 

lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 

agama, pekerjaan terdakwa kemudian surat dakwaan itu harus 

ditandatangani oleh penuntut umum. 

2. Syarat materiil, dalam syarat ini surat dakwaan harus berisi uraian secara 

cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 

dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus 

delicti dan locus delicti).  

a) Cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam membuat surat 

dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta 

menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi 

batal atau dapat dibatalkan. 

b) Jelas adalah bahwa penuntut umum harus mencantumkan unsur-unsur 

dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta menguraikannya 

dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat 

dakwaan. 

c) Lengkap adalah surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang 

ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar. Sementara itu 

pengertian lengkap dalam uraian tindak pidana harus memenuhi unsur 

objektif dan subjektif (Waluyadi,1999: 82). 

Untuk itu dalam surat dakwaan harus memenuhi kedua syarat formil dan 

syarat materiil tersebut diatas. Akan tetapi undang-undang sendiri 

membedakan kedua syarat ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) 

KUHAP, yang menegaskan: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah batal demi hukum”. 
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Maka bila diteliti bunyi ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut 

mengandung pemahaman, antara lain: 

1. Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi 

hukum. 

a. Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat 

dakwaan yang mengakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal, 

“dapat dibatalkan”. Jadi tidak batal demi hukum karena sifat 

kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai 

imperfect (kurang sempurna). 

b. Bahkan kekurangan syarat formal tidak prinsipil sekali, misalnya 

kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk 

membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat 

formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat 

formal surat dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat 

hukum yang dapat merugikan terdakwa. Contohnya, surat dakwaan lupa 

mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Kelalaian tersebut memang 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. 

Namun kelalaian yang seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang 

bersifat membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis 

kelamin, dapat diidentifikasi terdakwa. 

2. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi 

hukum. 

Jelas dilihat perbedaan di antara kedua syarat tersebut. Pada syarat 

formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya 

surat dakwaan demi hukum akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedangkan 

pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan 

batal demi hukum. 
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Hal yang menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat 

formil dan materiil adalah batal demi hukum, diperkuat dengan surat keputusan 

yang pernah dikeluarkan sebagaimana berikut: 

Putusan Mahkamah Agung No.41 k/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975 

yang menyatakan bahwa dalam tuduhan semua unsur delik, meskipun 

disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan tetapi tidak dengan jelas dan 

tepat dilukiskan hal awal perbuatan terdakwa, karena tidak jelas dan tepat 

sangat menyulitkan bagi terdakwa dalam menggunakan haknya membela diri 

oleh karena itu tuduhan tersebut harus dinyatakan batal. 

Putusan Mahkamah Agung No.234 K/Kr/1973 tanggal 10 September 

1974, menyatakn bahwa tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan 

batal demi hukum. 

Putusan Mahkamah Agung No.808 K/Pid/1984, menyatakan bahwa 

dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga harus dinyatakan Batal 

Demi Hukum. 

Putusan Mahkamah Agung No.1303 K/Pid/1985 menyatakan bahwa 

dakwaan yang hanya mencantumkan unsur-unsur pasal yang didakwakan tetapi 

sama sekali tidak menguraikan bagaimana terdakwa melakukan perbuatan itu 

secara keseluruhan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dakwaan dapat 

dikualifikasikan obscuur libel dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum. 

Putusan Mahkamah Agung No.33 K/MIL/1985 menyatakan karena surat 

dakwaan tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap, dakwaan 

dinyatakan Batal Demi Hukum. 

Putusan Mahakamah Agung No.492 K/Pid/1981 menyatakan perumusan 

dakwaan dengan cara merumuskan fakta perbuatan yang bertentangan dengan 

unsur-unsur tindak pidana adalah dakwaan yang kabur atau samar-samar, 

dakwaan demikian Batal Demi Hukum. 
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Setelah meneliti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.B-

31/JS/3/1988 tertanggal 23 Maret 1988, Hakim Mahkamah Agung memutus 

perkara tersebut dengan menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh 

Jaksa batal demi hukum. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 

menjatuhkan putusan dakwaan batal demi hukum dalam perkara penghinaan 

dengan terdakwa Siti Zubaidah yang didakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHP 

adalah bahwa berdasarkan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal 

tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 143 ayat (2) huruf “b” KUHAP yang 

berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang disusun secara cermat, 

jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 

Dari uraian pasal diatas, dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut 

Umum menurut penulis tidak jelas atau kabur, sehingga telah menimbulkan 

kebingungan dan kerancuan bagi Hakim dalam memeriksa perkara ini dan 

telah menimbulkan kerugian juga bagi terdakwa dan penasehat hukumnya 

dalam melakukan pembelaan.  

Hampir keseluruhan dari surat dakwaan Jaksa tersebut hanya berupa 

kutipan saja dari rumusan tindak pidana, tanpa menguraikan dengan cermat, 

jelas, dan lengkap tentang perbuatan materiil yang dilakukan oleh saksi, 

kecuali terdakwa yang mengucapkan perkataan: Binatang kampang, gilo nian, 

isteri Polisi lonte, orang Batak kapir dan makan babi. Tanpa uraian jelas ini, 

maka  kesengajaan atau maksud terdakwa mengucapkan kata-kata itu lalu 

menjadi tidak jelas. Berdasarkan atas alasan ini, maka Surat Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf “b” 

KUHAP yang mempunyai akibat hukum bahwa Surat Dakwaan Jaksa batal 

demi hukum.  

Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari oleh 

yuriprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Regristasi Nomor: 

808/K/Pid/1984 Tanggal 6 Juni yang menyatakan: “Dakwaan tidak cermat, 

kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum”. 
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Dari uraian diatas dan dari putusan tersebut diatas, penulis dapat menarik 

abstrak hukum sebagai berikut: surat dakwaan Jaksa yang hanya mengutip 

rumusan delict tanpa menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh 

terdakwa dan saksi dengan jelas dan terang, maka surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum yang demikian itu melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) 

huruf “b” KUHAP. Akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan Jaksa batal demi 

hukum.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut: 

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan surat dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penghinaan dengan terdakwa Siti 

Zubaidah yang didakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHP adalah bahwa 

Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi 

unsur Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu penuntut umum harus 

membuat surat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap 

mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hampir keseluruhan dari surat 

dakwaan Jaksa tersebut hanya berupa kutipan saja dari rumusan tindak 

pidana tanpa menguraikan dengan cermat, jelas, dan lengkap tentang 

perbuatan materiil yang dilakukan oleh saksi, kecuali terdakwa yang 

mengucapkan perkataan: Binatang kampang, gilo nian, isteri Polisi lonte, 

orang Batak kapir dan makan babi. Tanpa uraian jelas ini, maka  

kesengajaan (maksud) terdakwa mengucapkan kata-kata itu lalu menjadi 

tidak jelas.  

Karena surat dakwaan disusun tanpa menguraikan dengan cermat, 

jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan 

Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan tersebut batal demi hukum. 

B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan oleh hakim, 

maka penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus sudah 

menguasai materi perkara baik yang meliputi syarat formil maupun 

materiil yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Perlu 
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terlebih dahulu mengadakan penelitian dengan lebih seksama terhadap 

berkas perkara hasil penyidikan. 

2. Perlunya pengetahuan penuntut umum dalam hal penyusunan surat 

dakwaan, agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna untuk 

menghindari adanya kesalahan surat dakwaan yang menyebabkan 

pembatalan surat dakwaan  
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