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MOTTO 
 

Jika Allah menolong kamu,maka kamu tak ada orang yang dapat 
mengalahkan,dan jika Allah membiarkan (tidak memberikan pertolongan),maka 
siapakah yang dapat menolong kamu selain Allah ? Karena itu,hendaklah kepada 
Allah saja orang-orang mukmin bertawakal (QS.Ali Imron : 160) 
 

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



 4 

Katakanlah : Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya 
yang buruk itu menarik hatimu,maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang 
yangberakal,agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS.Al Maaidah : 100) 
 
Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memilih hal yang terbaik mereka 
hanya berusaha menjadikan yang terbaik dalam setiap hal yang hadir dalam 
hidupnya (NN) 
 
Berakit-rakit ke hulu,berenag-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu,bersenang-
senang kemudian (NN) 
 
Hidup hanya sekali, buatlah bukan yang sebaik-baiknya tapi yang terbaik-
baiknya.(Budyboy) 
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v Adik-adik sepupuku yang kusayangi 
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ABSTRAK 
 
 
RETNO DWI ARTANTI, NIM : E.1104185. 2008. STUDI TENTANG 
PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM  DALAM 
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA  KORUPSI DI 
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 
 
             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Bagaimanakah pelaksanaan 
eksepsi oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam proses perkara pidana 
korupsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan bagaimanakah tanggapan Penuntut 
Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo 
serta bentuk putusan sela oleh Penasihat Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di 
bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang membutuhkan atau 
menginginkan untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksepsi oleh penasihat 
hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

       Dasar penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian hukum sosiologis 
atau Empiris dengan mengambil lokasi di pengadilan Negeri Sukoharjo.  Data 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder  yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen 
,laporan,arsip,literatur,peraturan undang-undang dan lain sebagainya yang 
berhubungan  dengan obyek penelitian.Selain itu juga menggunakan data primer 
yaitu data yang berupa fakta secara langsung dari sumber data untuk tujuan 
penelitian sehingga diharapkan penulis memperoleh hasil yang sebenarnya dari 
obyek yang diteliti.Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian 
kepustakaan.Teknik analisis datanya adalah teknik analisis data kualitatif dengan 
metode interaktif.                                

Hasil Penelitian yaitu diawali dengan pelaksanaan ekspesi oleh penasihat 
hukum atau terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo beserta pembahasan yang memuat syarat-syarat 
pelaksanaan eksepsi itu sendiri, Tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi 
yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau terdakwa dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo beserta pembahasannya 
yaitu memuat sikap Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tanggapan terhadap 
eksepsi oleh Penasihat hukum atau terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara 
Pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo , serta bentuk Putusan Sela terhadap 
Eksepsi Penasihat Hukum  berserta pembahasannya yaitu meliputi wewenang  
hakim dalam menjatuhkan  putusan terhadap Eksepsi dari Penasihat hukum dan 
Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah memberlakukan / 

menerapkan norma hukum pidana (hukum pidana materiil) menurut cara-cara 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (hukum pidana 

formil) pada suatu kejadian atau peristiwa nyata yang telah diperbuat oleh 

orang atau orang-orang yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana. 

Jadi harus ada tiga komponen atau aspek yang merupakan syarat esensial dari 

penegakan hukum pidana sebagai berikut : 

1. Adanya ketentuan (dalam peraturan perundang-undangan) yang mengatur 

(maksudnya melarang) membuat suatu kejadian (hukum pidana materiil) 

2. Adanya peristiwa / kejadian, konkret yang diperbuat oleh orang yang 

menurut ketentuan mengandung muatan syarat-syarat sebagai tindak 

pidana menurut ketentuan UU. 

3. Adanya aturan yang mengatur mengenai cara memberlakukan / 

menerapkan larangan tersebut kepada orang atau si pembuat kejadian tadi. 

            Dilihat dari segi pihak yang menerapkan hukum pidana yakni negara 

dan pihak pembuat kejadian, maka di dalam aturan mengenai cara menerapkan 

aturan mengenai larangan tersebut terdapat dua aspek yakni (1) aspek apa yang 

harus dan boleh dilakukan negara dan (2) aspek apa yang harus dan boleh 

dilakukan oleh pembuat kejadian. (Adam Chazawi,2006 : 104) 

          Pada proses pemeriksaan dalam persidangan  pada permulaan sidang 

diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang yang “Terbuka untuk 

umum”,kemudian dilanjutkan dengan Hakim Ketua sidang menanyakan 

Kepada terdakwa tentang “Identitas Terdakwa”,serta mengingatkan terdakwa 

supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam 

sidang sesudah itu Hakim Ketua sidang meminta kepada Penuntut Umum 

untuk membacakan surat dakwaan selanjutnya Hakim Ketua Sidang 

menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti dari isi 
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surat dakwaan Penuntut Umum.Apabila tidak mengerti Penuntut Umum harus 

memberikan penjelasan yang diperlukan  te atas dakwaan terhadap 

terdakwa.Kemudian terdakwa dengan penasihat hukumnya mengajukan 

keberatannya (dalam praktek hukum disebut eksepsi). 

Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap suatu dakwaan yang 

berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana disyaratkan, 

bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. 

Disini letak perbedaan yang nyata antara eksepsi dengan pembelaan (pledoi), 

karena pledoi pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isinya tidak 

melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan alasan-alasan hukumnya. 

Eksepsi sendiri pada dasarnya adalah penolakan yang disertai dengan 

alasan-alasan argumentasi hukum bahwa tidak dibenarkan terdakwa didakwa 

dengan cara membuat surat dakwaan yang sebagaimana surat dakwaan yang 

dibuat dan dibacakan PENUNTUT UMUM. Oleh karena itulah untuk 

mengajukan eksepsi tidak diperlukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam 

persidangan. Untuk mengajukan eksepsi cukup berdasarkan apa isi surat 

dakwaan  dan kadang-kadang juga dengan menunjukkan pada fakta-fakta 

hukum (sementara) hasil penyidikan yang sudah terpapar dalam BA (Berita 

Acara) penyidikan saja. Mengingat penyidikan itu tidak memerlukan fakta-

fakta hukum hasil persidangan, maka eksepsi diajukan pada sidang pertama 

atau ke dua setelah PENUNTUT UMUM membacakan surat dakwaan di 

depan sidang pengadilan (Pasal 156 KUHAP). 

              Dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan 

secara jelas. Istilah yang digunakan adalah ” keberatan ”. Pengertian keberatan  

yang disebut  dalam Pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan objection 

dalam sistem common law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap 

terdakwa mengandung tertib acara improper (tidak tepat) atau illegal (tidak 

sah). Eksepsi dapat diartikan pembelaan diri terdakwa atau penasihat hukum 

untuk kepentingan terdakwa yang tidak mengenai pokok perkara peristiwa 

konkret apa dan muatan tindak pidana apa yang menjadi pokok dakwaan, 

melainkan hal formalitas surat dakwaan belaka, dengan tujuan untuk 
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menghentikan pemeriksaan atau menghambat berlangsungnya pemeriksaan 

perkara pidana dalam persidangan. Pada dasarnya, eksepsi adalah suatu 

pembelaan diri terdakwa yang tidak menyangkut aspek pertama dan kedua 

dalam proses penegakkan hukum pidana, melainkan semata-mata menyangkut 

aspek yang disebutkan pada poin ketiga. 

             Dalam hal penggunaan hak eksepsi ini mendudukkan seorang 

penasihat hukum sebagai konektor surat dakwaan. Misalnya, eksepsi penasihat 

hukum yang isinya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak lengkap karena 

hanya mencantumkan  dan menguraikan salah satu unsur tindak pidana yang 

didakwakan, tidak mencantumkan seluruh urusan. (Adami Chazawi, 2006 : 

103) 

           Setelah diteliti oleh majelis hakim dan terbukti, kebenaran tentang 

eksepsi penasihat hukum tersebut, maka majelis dalam putusannya akan 

menarik amar putusannya, yakni ” menyatakan bahwa surat dakwaan batal 

demi hukum ” (Pasal 149 (3) KUHAP).  

Prinsip ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang 

menegaskan : jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukum 

maka perkara tidak diperiksa  lebih lanjut. Berarti proses keberatan berada 

antara tahap pembacaan surat dakwaan. Pemeriksaan materi pokok perkara 

dihentikan apabila keberatan diterima.                       

Sebaliknya pemeriksaan materi pokok diteruskan langsung apabila 

keberatan ditolak. Dengan demikian cukup alasan untuk menyimpulkan 

eksepsi tidak lagi dapat diajukan. Apabila proses sudah memasuki 

pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat 

dakwaan. (Yahya Harahap, 2002 : 123-124) 

Eksepsi sangat penting artinya bagi terdakwa  atau penasihat hukum, 

sebab dengan mengeksepsi suatu surat dakwaan  yang dibuat oleh penuntut 

umum dapat berakibat 

a. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal 

demi hukum. (Pasal 143 (3) KUHAP); 
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b. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. 

(Pasal 143 (2)a KUHAP); 

c. Perkara dinyatakan sudah nebis in idem; 

d. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak. 

e. Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara 

tersebut, karena menjadi wewenang pengadilan lain (kompetensi absolut 

dan relatif dari pengadilan) 

f. Penuntutan dinyatakan telah daluwarsa; 

g. Pelaku tindak pidana dinyatakan  tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

(Pasal 14 KUHAP). 

Oleh karena itu setiap penasihat hukum hendaknya membuat eksepsi 

atau setiap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi 

persyaratan formil, materiil maupun karena pengadilan tidak berwenang 

mengadili ataupun karena ada cacat lainnya dari surat dakwaan. (Darwin 

Prints, 1998: 127) 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : STUDI TENTANG 

PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM 

PROSES PEMERIKSAAN  PERKARA PIDANA KORUPSI  DI 

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 

 

B. Perumusan Masalah 

a. Bagaimanakah pelaksanaan eksepsi oleh Penasihat Hukum atau  terdakwa 

dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi   di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo ? 

b. Bagaimanakah tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan 

oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara 

pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo ? 

c. Bagaimana bentuk Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum  ? 
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C. Tujuan Penelitian Hukum 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tujuan obyektif : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksepsi oleh Penasihat Hukum dalam 

proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang 

diajukan oleh Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan perkara 

pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

c. Bentuk Putusan sela terhadp eksepsi oleh Penasihat Hukum ? 

2. Tujuan subyektif : 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum, 

khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berhubungan 

dengan Pelaksanaan eksepsi oleh Penasihat Hukum dalam Proses 

Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

b. Untuk memenuhi syarat Akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian Hukum 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang 

bermanfaat di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Pidana 

mengenai studi tentang Pelaksanaan eksepsi oleh Penasihat Hukum dalam  

Proses Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh 

mana keadilan ditegakkan. 
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E. Metode Penelitian Hukum 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum 

ini adalah penelitian hukum  empiris, maka yang diteliti pada awalnya data 

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer di lapangan atau terhadap masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1984 : 

52) 

2. Sifat penelitian  

Penulisan hukum ini termasuk sifat penelitian deskriptif yang 

keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data menggambarkan dan 

menguraikan semua data, yang diperoleh dari lapangan, kemudian 

dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. 

3. Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. 

4. Jenis data dan sumber data 

1) Jenis data 

 Jenis data yang digunakan penulis yaitu : 

a). Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui bahan-bahan dokumen, laporan, arsip, literatur, peraturan 

undang-undang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

obyek penelitian 

b). Data primer 

 Data primer adalah data yang berupa fakta atau keterangan secara 

langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga 

diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari 

obyek yang diteliti. 

2) Sumber data 
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a). Sumber data primer 

Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan 

atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (key person) 

di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

b). Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara 

langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung data 

primer. Yang termasuk dalam sumber data sekunder yaitu 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, kamus dan 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

5. Teknik pengumpulan data 

 Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Penelitian lapangan (Field Work Research) 

 Yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan atau 

direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang 

dapat dipertanggung-jawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya 

bersumber di lapangan. (Soeharsini Arikunto, 1987 : 17) 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Teknik observasi 

 Dalam teknik ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung 

dan percobaan di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

untuk memperoleh data yang diperlukan. 

2) Teknik wawancara (Interview) 

 Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, 

yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan 

yang diteliti. 

b. Penelitian kepustakaan (Library / Documentary Research) 
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 Yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan atau 

direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang 

dapat dipertanggung-jawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya 

bersumber kepada kepustakaan atau dokumentasi. (Soeharsini 

Arikunto, 1987 : 17) 

 Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca 

dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen-dokumen, surat kabar dan hal-hal yang berkaitan dengan 

masalahyang diteliti. 

6. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Analisis 

data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, 

penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan 

masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah 

model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses 

melalui tiga komponen tersebut. (HB. Sutopo, 1983 : 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Reduksi data  

Pengumpulan data 

Reduksi data 
Sebagian data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus-menerus, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai 

laporan akhir lengkap tersusun. 

b. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

c. Penarikan kesimpulan  

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif  mencari arti 

benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai 

kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan 

ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skepstis, tetapi kesimpulan 

sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih 

rinci dan mengakar pada pokok. 

 

F. Sistimatika Penelitian Hukum 

Agar penulisan hukum ini dapat tersusun secara berurutan sesuai 

dengan apa yang dimaksud  pada judul penulisn hukum, maka dalam subbab 

ini penulis membuat sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistimatika skripsi. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada Bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian dan menjelaskannya berdasarkan 

literatur sehingga pembaca dapat memahami Proses Pemeriksaan 

dalam Persidangan; Pemeriksaan Identias Terdakwa, Pembacaan 
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Surat Dakwaan dan Menanyakan Surat Dakwaan; Peranan 

Penasihat hukum; Pengertian dan Istilah Penasihat Hukum, Hak 

dan Kewajiban Penasihat Hukum; Hak Mengajukan Eksepsi oleh 

Penasihat Hukum, Pengertian Eksepsi, Tata Cara Pengajuan 

Eksepsi, Klasifikasi Eksepsi, Tindakan Hakim terhadap Eksepsi. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                           Bab ini  menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh 

penulis berupa dokumen-dokumen yaitu mengenai Pelaksanaan 

Eksepsi oleh Penasihat hukum atau terdakwa dalam proses 

pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo dan  tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi 

yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau terdakwa dalam proses 

pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo serta bentuk Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasehat 

Hukum. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Mengenai Proses Pemeriksaan Dalam Persidangan 

a). Pemeriksaan Identitas Terdakwa 

Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan 

sidang oleh ketua pembukaan sidang harus dinyatakan” terbuka 

untuk umum”, seperti yang ditegaskan Pasal 153 ayat (3) dan (4). 

Setelah Hakim membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk 

umum, hakim ketua memberikan ”identitas” terdakwa. 

Pemeriksaan identitas dilakukan dengan jalan menayakan terdakwa 

mengenai : 

- Nama lengkap 

- Tempat lahir   

- Umur atau tanggal lahir 

- Jenis kelamin 

- Kebangsaan  

- Tempat tinggal 

- Agama, dan  

- Pekerjaan  

Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas yang terdapat 

pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan 

meyakinkan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud 

dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya.Kekeliruhan atau kesalahan dalam 

menyebutkan atau penulisan identitas terdakwa dalam surat 

dakwaan, tidak mengakibatkan batalnya dakwaan. Yang pokok, 

apa hakim benar-benar yakin, orang disebut dalam surat dakwaan 

adalah orang yang berada dihadapannya sebagai yang didakwa 

melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.  
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Kesalahan atau kekeliruan penyebutan identitas dalam surat 

dakwaan, cukup dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera. 

Jika kekeliruan identitas terdakwa sedemikian rupa perbedaannya 

dengan apa yang disebut dalam surat dakwaan dengan apa yang 

diketemukan hakim dalam persidangan ”dapat” dijadikan alasan 

untuk membatalkan surat dakwaan. Misalnya, dalam surat dakwaan 

umur terdakwa disebut 20 tahun, tetapi sesuai dengan pejelasan 

kenyataan yang ditemukan hakim dalam persidangan, umur 

terdakwa disebut dalam dakwaan dengan kenyataan yang 

ditemukan hakim dalam persidangan. Harus di ingat, kesalahan 

penguraian identitas dalam surat dakwaan tidak dakwaan batal 

demi hukum tetapi dapat dibatalkan 

 

b). Memperingatkan Terdakwa  

Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban 

ketua sidang ”memperingatkan” terdakwa, berupa nasihat dan 

”anjuran”, memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan 

dilihatnya di dalam persidangan. Peringatan tidak lebih dari nasihat 

dan anjuran, namun demikian, sebaiknya hakim tidak hanya 

memperingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang 

didengar dan dilihatnya saja,tetapi perlu memperingatkan terdakwa 

agar bersikap tenang, jangan takut dan ragu-ragu mengemukakan 

suatu yang dianggapnya penting untuk pembelaan diri, juga 

memperingatkkan terdakwa untuk mencatat hal-hal yang 

dianggapnya perlu untuk kepentingan dirinya. 

 

c). Pembacaan Surat Dakwaan dan Menanyakan Surat Dakwaan.  

1. Pembacaan Surat Dakwaan. 

Selanjutnya ”pembacaan surat dakwaan”. Ketua sidang  

”memerintahkan”Penuntut umum untuk membacakan surat 

dakwaan. Dalam proses pemeriksaan acara biasa penuntut 
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umum, yang bertugas membaca surat dakwaan dan dilakukan 

penuntut umum atas “permintaan” ketua sidang. Fungsi 

pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan  Jaksa 

sesuai sebagai penuntut umum dan langkah awal taraf 

penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya 

pada waktu membacakan resekuitoir 

 

2. Menanyakan Surat Dakwaan atau Tanggapan Terhadap Surat 

Dakwaan  

            Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat 

dakwaan, hakim harus bertanya kepada terdakwa apakah dia 

benar-benar memahami isi surat dakwaan. Kalau terdakwa 

belum mengerti, menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf b, 

hakim dapat memberitahukan penuntut umum untuk “memberi 

penjelasan” lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas 

dipahami terdakwa. Menurut ketentuan tersebut pembelaan 

tentang hal-hal yang belum jelas dimengerti oleh terdakwa 

merupakan “kewajiban” bagi Jaksa Penuntut Umum.  

               Harus diakui kadang-kadang surat dakwaan itu 

sedemikian rupa susunan kalimat dan kata-katanya sangat 

bersifat yuridis.Pada hal bila disusun surat dakwaan yang lebih 

sederhana kalimat dan bahasanya, yang mudah dicerna, dan 

dipahami oleh orang awam. Sangat diharapkan sikap penuntut 

umum yang lebih terbuka dan sederhana menyesuaikan 

susunan sedemikian rupa, sangat sulit untuk dipahami. Seolah-

olah timbul suatu sikap, semakin sulit dipahami isi surat 

dakwaan, merupakan pertanda Jaksa Penuntut Umum yang 

membuatnya hebat. Pada hal menurut peraturan surat dakwaan 

harus tenang dan mudah dimengerti, demi untuk kepentingan 

pembelaan diri terdakwa.  
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             Kekurangan 5 dasar dan susunan kalimat dakwaan 

yang terlampau teknis yuridis sulit dicerna oleh terdakwa 

merupakan perkosaan terhadap hak asasi terdakwa, dan 

merugikan kepentingannya menyusun pembelaan diri. Hal ini 

sesuai dengan penegasan Pasal 155 ayat (2) untuk menjamin 

terlindungi hak terdakwa guna memberikan pembelaannya 

maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan 

pada  permulaan sidang.  

           Berbeda dengan apa yang dulu berlaku dalam masa HIR, 

yang bertugas memberi berlakunya KUHAP seperti yang diatur 

dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, tugas memberi ”penjelasan” 

kepada terdakwa atas surat dakwaan dialihkan menjadi 

”kewajiban” penuntut umum.                                            

            Hal ini sejalan dengan kedudukan penuntut umum yang 

mandiri, terlepas dari kedudukan hakim. Serta sepenuhnya oleh 

KUHAP diberi wewenang kepada penuntut umum untuk 

membuat surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

143 ayat (2). (Yahya Harahap, 2002:3-125). 

 

3. Syarat-syarat surat dakwaan. 

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis 

mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat 

dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus 

memenuhi syarat berikut : 

 Syarat formil, menyebut : 

a. identitas terdakwa (ada 8 item) (143 ayat 2 sub a) 

b. diberi tanggal 

c. ditandatangani oleh PENUNTUT UMUM yang 

membuatnya. 

 Syarat Materiil : mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap 

mengenai : 
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a. tindak pidana yang didakwakan 

b. dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana 

dilakukan (143 ayat 2 sub b) (Adam Grazawi, 2006:30) 

 

d). Pentingnya Surat Dakwaan 

Pentingnya Surat Dakwaan 

Surat dakwaan harus dibuat karena sangat berguna untuk 

menjalankan persidangan perkara pidana, baik bagi hakim, maupun 

terdakwa / penasihat hukum 

(i) Bagi Majelis Hakim 

Majelis hakim menggunakan surat dakwaan sebagai 

dasar untuk melaksanakan tugasnya. 

- Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang. Dalam 

menjalankan sidang memeriksa perkara pidana majelis 

hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan 

dalam surat dakwaan. 

- Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun 

putusannya pada dasarnya proses persidangan dapat 

dibedakan menjadi 2 tahap, yakni : 

a. Tahap menggali fakta-fakta hukum yang berhubungan 

dengan (unsur-unsur) tindak pidana yang didakwakan. 

b. Tahap menganalisis dan menyimpulkan. 

- Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan 

terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana 

yang dijatuhkan. Pada dasarnya isi putusan itu ada dua hal,  

yakni : 

a. Pertimbangan hakim tentang terbukti tidaknya tindak 

pidana yang didakwakan. 

b. Amar / diktum putusan. 
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Dua isi putusan itu harus mengacu / mengenai tindak 

pidana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Harus 

diperhatikan  bahwa surat dakwaan merupakan dasar 

pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Sedangkan putusan 

(vonis) berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan. 

Artinya, apakah tindak pidana yang didakwakan dalam surat 

dakwaan PENUNTUT UMUM terbukti ataukah tergantung 

kepada hasil pemeriksaan dalam persidangan, bukan pada BAP 

atau semata-mata surat dakwaan. 

(ii) Bagi Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan untuk 

beberapa hal berikut : 

- Acuan, dasar dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian 

tindak pidana yang didakwakan. Pada dasarnya, pekerjaan 

PENUNTUT UMUM dalam sidang adalah : 

Menggali atau mengangkut dan memaparkan fakta-fakta 

hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan dalam surat dakwaannya. 

- Pedoman dalam menyusun requisitoir fakta-fakta yang 

berhasil diungkap dalam rangka pembuktian di sidang 

pengadilan akan disusun dan dibahas serta dianalisis secara 

sistimatis berdasarkan hukum dan doktrin hukum dengan 

sebaik-baiknya. Tujuan bahasan itu ialah : 

a. Untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi 

tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (apabila PENUNTUT UMUM 

berpendapat tindak pidana yang didakwakan terbukti). 

b. Untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti 

melakukan tindak pidana yang didakwakan (apabila 

PENUNTUT UMUM berpendapat tindak pidana yang 

didakwakan tidak terbukti). Pedoman yang digunakan 
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untuk menyusun surat tuntutan adalah tindak pidana 

dalam surat dakwaan. 

- Dasar melakukan upaya hukum (Banding, kasasi dan lain-

lain). Apabila putusan hakim menurut PENUNTUT 

UMUM tidak mencerminkan kebenaran hukum dan 

keadilan maka PENUNTUT UMUM dapat melawan 

putusan itu dengan upaya hukum banding atau kasasi. 

Sedangkan surat dakwaan tetap menjadi dasar pedoman 

dalam rangka mengajukan upaya hukum tersebut serta 

menyusun memorinya (nota keberatannya ) 

(iii) Bagi Penasihat Hukum. 

Masalah surat dakwaan diperlukan oleh Penasihat 

Hukum untuk kepentingan berikut : 

- Dasar Penasihat Hukum mengajukan eksepsi. Eksepsi  

adalah nota pendapat terdakwa atau Penasihat Hukumnya 

tentang keberatan terhadap surat dakwaan yang tidak 

mengenai pokok perkaranya (misalnya dakwaan tidak 

memenuhi syarat materiil dan formil). Eksepsi diterbitkan 

dengan tujuan agar majelis hakim tidak menerima perkara 

itu disidangkan. Keberatan dalam nota pendapat penasihat 

hukum harus mengacu pada formulir surat dakwaan. 

- Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang,  pada 

dasarnya, tugas pekerjaan tim penasihat hukum dalam 

persidangan ada dua yakni : 

a. Menggali dan memaparkan fakta-fakta hukum yang 

dapat membebaskan atau setidak-tidaknya meringankan 

terdakwa. 

b. Membahas dan menganalisisnya berdasarkan hukum 

dan doktrin hukum sekaligus menyimpulkan tentang 

sejauh mana kesalahan dan pertanggung  jawaban 
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terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan dalam 

surat dakwaan. 

- Dasar / acuan, dan pedoman dalam melakukan pembelaan. 

Fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan oleh 

penasihat hukum dan doktrin hukum maupun yurisprudensi 

secara sistimatis dengan mengacu pada tindak pidana yang 

didakwakan dalam surat dakwaan.Tujuannya untuk 

membebaskan atau setidak-tidaknya dapat meringankan 

pertanggung jawaban pidana terdakwa. 

- Dasar melawan putusan / upaya hukum (banding, kasasi 

dan sebagainya). Jika menurut pendapat penasihat hukum 

atau terdakwa suatu putusan tidak sesuai hukum atau tidak 

adil, maka dapat dilawan dengan upaya hukum (biasa 

maupun luar biasa). Menyusun alasan dalam memori dari 

upaya hukum tersebut akan mengacu pada tindak pidana 

yang semula didakwakan.  (Adam Chazawi, 2002: 33-36). 

 

2. Tinjauan Mengenai Peranan Penasihat Hukum 

a. Pengertian dan Istilah Penasihat Hukum 

          Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 

bantuan hukum. Demikian bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 38 Undang-

undang No.4 Tahun 2004 yaitu menegaskan bahwa dalam perkara 

pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan 

dan / atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan 

hukum kepada Penasihat Hukum. (Bambang Waluyo,2000 : 98 ) 

             Perundang-undangan kita telah menempatkan bantuan 

hukum atau Penasihat Hukum merupakan asas dan sekaligus hak 

dalam perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat 

manusia, khususnya tersangka dan terdakwa. Undang-undang No.8 
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Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana.menyebutkan bahwa Penasihat Hukum adalah Seorang 

yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-

undang untuk memberi bantuan hukum (vide Pasal 1 butir (3)) 

Pengertian dalam KUHAP dapat dikatakan dalam praktek  (Pasal 

(1) butir 2  (tentang tata cara pengawasan Penasihat Hukum). 

Dapat diuraikan dalam Praktek tersebut diantaranya  disebabkan 

oleh hal-hal berikut : 

(1) Pejabat mengangkat 

Advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Pengacara oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi 

(2) Praktek Hukum 

Pada hakekatnya Pengacara Advokad dapat menjalankan 

profesinya yang berupa praktek Hukum di seluruh wilayah 

hukum Indonesia bahkan dimanapun. Bagi Pengacara praktek 

hukum hanya dapat menjalankan profesinya atau praktek 

hukum di daerah hukum Pengadilan Tinggi yang   

bersangkutan  

Pasal 37 Undang-undang No.4 tahun 2004 membedakan 

profesi Penasihat Hukum dalam dua golongan yaitu : 

(1) Pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri 

Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan 

kegiatan berpraktek hukum. 

(2) Pengacara praktek yang diberi izin Ketua Pengadilan Tinggi 

untuk berpraktek hukum di daerah hukum Pengadilan Tinggi 

yang bersangkutan. 

Baik para advokat maupun pengacara praktek memiliki 

tempat kedudukan yang sudah ditentukan dalam surat keputusan 

pengangkatannya atau surat izin praktek yang dikeluarkan oleh 

Ketua Pengadilan Tinggi setempat.( Bambang Waluyo,2000 : 100) 
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Sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2003 pada Pasal 1 

ayat (1) yang menyatakan Bahwa Advokat adalah orang yang 

berprofesi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan 

yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan undang- undang ini. 

Sedangkan sesuai Pasal 14,15 dan Pasal 16 menyatakan Hak dan 

Kewajiban Advokad.  

            Pasal 14 menyatakan Bahwa : Advokad bebas 

mengeluarkan pendapat dan pertanyaan dalam membela perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dan 

tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-

undangan. Pasal 15 menyatakan bahwa : Advokad bebas dalam 

menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi 

tanggung jawabnya dengan tetap berpegang tetap pada kode etik 

profesi dan perundang-undangannya. Sedangkan Pasal 16 

menyatakan bahwa : Advokat tidak dapat dituntut baik secara 

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya 

dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang 

Pengadilan. 

 

b. Hak dan Kewajiban Penasihat Hukum 

1. Hak Penasihat Hukum 

Kecuali hak menerima honorarium atau suatu hal atas 

jasa yang telah dilakukan dalam memberi bantuan hukum, 

penasihat hukum juga mempunyai hak-hak lain. Hak-hak itu 

berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum terhadap 

tersangka dan terdakwa. Tentu saja banyak hak yang melekat 

pada penasihat hukum dalam tingkat pemeriksaan, namun 

ulasan itu hanya yang tertera dalam Bab VII KUHAP tentang 

bantuan hukum Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Hak-hak 

dimaksud adalah sebagai berikut : 
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a. Hak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau 

ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara  

yang ditentukan (vide Pasal 69). 

b. Hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada 

setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk 

kepentingan pembelaan perkara (vide Pasal 70 ayat (1)). 

c. Hak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap 

kali dikehendaki olehnya. 

d. Hak menerima tembusan surat pelimpahan perkara ke 

Pengadilan Negeri untuk  disidangkan (vide Pasal 74). 

 

2. Kewajiban Penasihat Hukum 

Konsekuensi logis dari hak yang melekat pada penasihat 

hukum adalah suatu kewajiban. Secara singkat dapat digambarkan 

kewajiban penasihat hukum sebagai berikut : 

a. Kewajiban untuk tidak menyalahgunakan haknya dalam 

pembicaraan dengan tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 70 

ayat (1) KUHAP. Jika menyalahgunakan hak maka sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan, penyidik. Penuntut umum atau 

petugas Lembaga Pemasyarakatan memberi peringatan kepada 

penasihat hukum (vide Pasal 70 ayat (2). Apabila peringatan tadi 

tidak diindahkan maka hubungan tersebut diawasi oleh penyidik 

atau penuntut umum atau petugas Lembaga Pemasyarakatan 

sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Apabila setelah diawasi 

haknya masih disalah gunakan maka hubungan tersebut 

disaksikan oleh penyidik, penuntut umum setelah itu tetap 

dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang (vide Pasal 70 

ayat (4). 

b. Kewajiban untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara 

dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan (vide 
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Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004). (Bambang 

Waluyo,2000 :98-100 

 

3. Tinjauan mengenai Hak mengajukan eksepsi oleh Penasihat Hukum. 

a. Pengertian Eksepsi 

Pengertian eksepsi atau exeption adalah : 

- Tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau 

tidak diajukan terhadap materi pokok surat dakwaan. 

- Tetapi kebenaran atau pembelaan ditujukan terhadap cacat  

”format” yang melekat pada surat dakwaan. 

Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak 

dirumuskan secara jelas ” diberi hak” untuk mengajukan 

”keberatan”. Kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi hak 

mengajukan ”keberatan”. Pengertian keberatan yang disebut dalam 

Pasal ini lebih dekat pengertiannya dalam objection dalam sistim 

Common Law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap 

terdakwa mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau 

illegal (tidak sah). 

 

b. Tata Cara Saat Mengajukan Eksepsi 

Pasal 156 ayat (1), pengajuan keberatan yang menyangkut 

pembelaan atas alasan ”formal” oleh terdakwa atau penasihat 

hukum adalah ”hak” dengan ketentuan : 

(i) Prinsip harus diajukan pada sidang pertama. 

(ii) Yakni sesaat atau ”setelah” penuntut umum membaca surat 

dakwaan. 

(iii) Apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang 

disebutkan,eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan 

Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan 

mengadili yang disebut kalam Pasal 156 ayat (7). 
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Prinsip ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) 

yang menegaskan jika lebih lanjut. Berarti proses pengajuan 

keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. 

Pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan 

ditolak. Dengan demikian cukup alasan untuk menyimpulkan 

eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki 

pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana. 

 

c. Klasifikasi eksepsi 

Pasal 156 ayat (1) menyebut berbagai jenis keberatan atas 

eksepsi yang ditemukan dalam uraian ini tidak terbatas pada bentuk 

atau jenis eksepsi yang disebut Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Akan 

tetapi meliputi berbagai jenis yang dikenal dalam perundang-

undangan lain maupun dalam praktek peradilan. 

(a). Eksepsi kewenangan mengadili atau exception of incompetency 

(exeption van onbe roegheld) dalam arti pengadilan yang 

dilimpahi perkara tidak mengadili, yang diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

(1) Tidak berwenang secara ”absolut” 

Munculnya persoalan kewenangan absolut 

mengadili (absolute competenco) sebagai akibat Pasal 15 

Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang telah menetapkan 

dan membagi ”yurisdiksi subtantif” untuk setiap 

lingkungan peradilan pada satu segi dan pada segi lain 

disebabkan faktor pembentukan jenis peradilan khusus 

yang kewenangannya secara absolut diberikan kepada 

peradilan khusus tersebut. 

(2) Tidak berwenang secara ”relatif” 

Disebut kewenangan relatif mengadili perkara 

(relative competence) didasarkan pada faktor ”daerah 

hukum” atau pengadilan. Setiap pengadilan negeri atau 
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Pengadilan Tinggi, terbatas daerah atau wilayah hukumnya. 

Patokan menentukan batas daerah atau wilayah hukum pada 

dasarnya disesuaikan dengan sistem pemerintahan Tingkat I 

(provinsi) dan tingkat II ( Kabupaten atau Kotamadya). 

Landasan untuk menentukan kewenangan mengadili 

setiap Pengadilan Negeri atas sesuatu tindak pidana yang 

terjadi, merusuk pada ketentuan : 

i. Pasal 84 ayat (1) KUHAP : Locus Delicti 

ii. Pasal 84 ayat (2) KUHAP  tempat tinggal terdakwa 

- Apabila kebanyakan saksi yang hendak didengar 

lebih dekat ke Pengadilan Tinggi atas suatu tindak 

pidana tempat tinggal terdakwa. 

- Pasal 85 KUHAP : kewenangan atas ”penunjukan” 

Menteri Kehakiman. 

- Pasal 86 KUHAP : Kewenangan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat berdasar undang-undang atas tindak 

pidana yang dilakukan di luar negeri.  

Bahwa eksepsi kewenangan relatif pada prinsipnya 

diajukan pada peradilan tingkat pertama  atau  Pengadilan 

negeri. Namun tidak mengurangi hak terdakwa atau 

penasihat hukum mengajukan kepada Pengadilan Tinggi 

dalam Tingkat banding dengan jalan memasukkan dalam 

memori banding 

 

(b).  Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur 

Eksepsi lain yang tidak disebut  disebut dalam Pasal 

156 ayat (1) KUHAP, tetapi ditemukan dalam ketentuan-

ketentuan perundang-undangan lain, antara lain dalam KUHP, 

adalah eksepsi yang menyatakan ”kewenangan” penuntut umum 

untuk menuntut ”hapus” atau ”gugur hapus” atau gugurnya 
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kewenangan penuntutan disebabkan faktor tertentu yang disebut 

dalam ketentuan Pasal yang bersangkutan. 

Mengenai jenis eksepsi ini, yang terpenting 

diantaranya: 

(i) Exceptio Judicate atau nebis in idem (Pasal 76 KUHP) 

Faktor yang menghapus kewenangan penuntutan. Dalam 

eksepsi ini tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, 

tidak pernah didakwakan, diperiksa dan diadili serta 

putusannya: 

- telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan  

- putusannya bersifat ”positif”; yakni ”dipidana” atau 

”dibebaskan” maupun dilepaskan dari segala ”tuntutan 

hukum”. 

(ii) Ekseptio in temporer (Pasal 18 KUHP) 

Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa 

melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-

undang. 

(iii) Terdakwa meninggal dunia. 

 

(c). Eksepsi Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 

Patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk 

menjauhkan putusan dengan amar : menyatakan tuntutan 

penuntut umum tidak dapat diterima, apabila tata cara 

pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang 

ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang. Ke 

dalam ini antara lain dapat dikemukakan : 

(1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat 

ketentuan Pasal 56  ayat (1) KUHAP menggariskan 

Miranda Rule yang menegaskan, setiap penuntutan atau 

persidangan, tersangka atau terdakwa didampingi penasihat 

hukum, ketentuan ini merupakan ”syarat yang diminta” 
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undang-undang apabila tindak pidana mati atau pidana 15 

tahun atau lebih. 

(2) Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacthdelict 

Tindak pidana didakwakan ”delik advan” (klacthdelict), 

tetapi ternyata penuntutannya kepada terdakwa ”tanpa 

pengaduan” dari korban atau orang yang disebut Pasal delik 

yang bersangkutan atau tenggang waktu pengaduan yang 

digariskan Bab VII (Pasal 72-75) KUHP tidak dipenuhi. 

Oleh karena itu syarat yang diminta atau ditentukan 

undang-undang tidak dipenuhi oleh penyidik dan penuntut 

umum (tidak ada pengaduan). Berarti tuntutan penuntut 

umum tidak memenuhi syarat undang-undang, sehingga 

tuntutan untuk meminta pertanggung jawaban pidana 

kepada terdakwa ”tidak dapat diterima”. 

 

(d). Eksepsi lepas dari segala tuntutan Hukum 

Eksepsi ini dikonstruksikan dari ketentuan Pasal 67 

KUHAP, yang memperkenalkan bentuk putusan pengadilan 

negeri lepas dari segala tuntutan hukum atau anslag van 

rechtsvervolving. Yang disebut dalam Pasal 57 tentang eksepsi 

ini, dipertegas lagi Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang memberi 

patokan tentang arti putusan lepas dari tuntutan hukum, yakni 

”jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana”. 

Dalam praktek pada umumnya yang sering menjadi dasarnya 

termasuk ”sengketa perdata” yang harus diselesaikan melalui 

proses peradilan perdata. 

 

(e). Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima 

Salah satu jenis yang disebut dalam Pasal 56 ayat (1) 

KUHAP adalah dakwaan tidak dapat diterima. Akan tetapi, 
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undang-undang tidak menjelaskan pengertian apa yang dapat 

dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat 

diterima. Selain daripada itu, juga tidak dapat disebut jenis 

eksepsi apa saja yang masuk ke dalam rumpun dakwaan tidak 

dapat diterima. 

Pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi 

dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan 

mengandung ”cacat formal” atau mengandung ”kekeliruan 

beracara” (error in procedure) . Bisa cacat mengenai orang 

yang didakwa keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang 

diajukan penuntut umum salah atau keliru.   

 

(f). Eksepsi Dakwaan Batal 

Eksepsi selanjutnya, dakwaan ”batal” atau ”batal demi 

hukum”, atas alasan dakwaan yang diajukan penuntut umum, 

tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dakwaan yang 

tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dianggap   kabur 

atau membingungkan atau menyesatkan yang berakibat sulit 

bagi terdakwa untuk membelakan diri. Tindakan penegakan 

hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan 

yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai 

perkosaan terhadap ”hak asasi” atas pembelaan diri.   

 

d. Tindakan Hakim Terhadap Eksepsi 

          Berdasarkan Pasal 156 ayat (3), ada beberapa pilihan 

tindakan hukum yang dapat diambil hakim menghadapi eksepsi 

yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya. 

(1) Mengabulkan Eksepsi 

Tindakan pilihan pertama ”mengabulkan” atau 

”menerima” eksepsi. Pengabulan dituangkan dalam: 

- Bentuk putusan sela atau interim measure (interim award) 
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- Amar putusan : menyatakan keberatan (eksepsi) dapat 

diterima yang diikuti. 

- Yang dibicarakan lebih lanjut mengenai eksepsi dalam 

Pasal 156 ayat (2) dan seterusnya adalah eksepsi tentang 

”kewenangan  relatif”.Sehubungan dengan itu, seolah-olah 

putusan sela yang dapat diajatuhkan hakim, hanya khusus 

terhadap  eksepsi kewenanagan relatif. 

- Apabila menerima eksepsi, pemeriksaan perkara ”tidak 

dilanjutkan ” (dihentikan ),atas alasan Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan sendiri sudah menyatakan dirinya tidak 

berwenang mengadili. 

- Sifat Penghentian atau melanjutkan pemeriksaan perkara 

dalam hal ini : 

(a) Bersifat ”Pemanen” 

Apabila penuntut umum ”tidak mengajukan 

perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi terhadap 

putusan sela (penerimaan Eksepsi, berarti putusan 

menjadi berkekuatan hukum tetap : 

i. Dengan demikian Pengadilan Negeri 

tersebut secara  permanen berwenang 

mengadilinya, dan yang berwenang adalah 

Pengadilan (Pengadilan Negeri) 

ii. Dalam keadaan yang seperti ini, Pengadilan 

Negeri dimaksud, harus segera 

mengembalikan berkas perkara kepada 

penuntut umum untuk dilimpahkan kepada 

pengadilan berwenang. 

(b) Bersifat ” Temporer” 

Dikatakan bersifat ” temporer”, apabila penghentian 

pemeriksan bersifat ”sementara”. Hal ini terjadi : 
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i. Apabila Penuntut Umum mengajukan 

”Perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi atas 

Putusan sela (penerimaan eksepsi), 

ii. Berarti penghentian pemeriksaan adalah 

untuk sementara sampai ada putusan 

Pengadilan Tinggi, 

iii. Jika Pengadilan Tinggi ”menolak” 

perlawanan Penuntut Umum, sifat temporer 

berubah menjadi permanen, dan pengadilan 

(Pengadilan Negeri) mengembalikan berkas 

kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan 

kepada yang berwenang, 

iv. Sebaliknya, apabila Pengadilan Tinggi 

”mengabulkan” atau ”menerima”perlawanan 

Penuntut Umum, sifat temporer penghentian 

pemeriksaan menjadi ”gugur”, Pengadilan 

Negeri harus segera melanjutkan 

pemeriksaan perkara. 

- Amar putusan : menyatakan keberatan (eksepsi) dapat 

diterima dengan amar deklaratif sesuai dengan jenis eksepsi 

yang diajukan. 

- Akibat hukum atas pengabulan eksepsi : pemeriksaan 

pokok perkara dilanjutkan, dengan demikian proses 

pemeriksaan pokok perkara ”dihentikan”.  

 

(2) Hakim Menolak Eksepsi 

Pilihan kedua : hakim ”menolak” atau tidak menerima 

eksepsi terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Istilah yang 

dipergunakan Pasal 156 ayat (2) : keberatan tidak diterima. 

Secara teknis sama maknanya : menolak keberatan (eksepsi). 

- Dituangkan dalam bentuk putusan sela (interim measure) 
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- Amar putusan : menyatakan keberatan (eksepsi) dapat 

diterima yang diikuti. 

- Akibat hukumnya : pemeriksaan pokok harus dilanjutkan. 

- Amar putusan : menyatakan keberatan (eksepsi) dapat 

diterima dengan amar deklaratif sesuai dengan jenis eksepsi 

yang diajukan. 

- Hakim ”menolak” eksepsi 

Apabila Hakim ”menolak” atau ”tidak menerima ”eksepsi 

yang diajukan terdakwa atau Penasihat Hukumnya, berarti 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk 

mengadilinya. Oleh karena Pengadilan Negeri menganggap 

dirinya berwenang mengadili : 

- Pemeriksaan perkara ”harus dilanjutkan”, 

- Tidak boleh dihentikan pemeriksaan 

                              -  Sifat kewenangan mengadili dalam kasus penolakan atas 

eksepsi : 

                                    (a) Bersifat ”Permanen” 

                                           Apabila terhadap putusan penolakan eksepsi,terdakwa 

atau Penasihat Hukumnya ”tidak mengajukan 

perlawanan”, berarti kewenangan Pengadilan Negeri 

untuk mengadili bersifat permanen. Penyelesaian 

pemeriksaan perkara mesti dilanjutkan secara normal. 

                                    (b) Bersifat ”Temporer” 

                                         Kalau terdakwa atau Penasihat Hukumnya” mengajukan 

                                         Perlawanan ” kepada  Pengadilan Tinggi terhadap 

putusan yang tidak menerima atau menolak eksepsi; 

· Kewenagan mengadili bersifat ”temporer”, 

· Jika Pengadilan Tinggi ”menerima” 

(mengabulkan)perlawanan, ”gugur”kewenangan 

Pengadilan Negeri untuk mengadili, dan 

langsung ”menghentikan ” pemeriksaan,serta 
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berbarengan dengan itu pengadilan Negeri 

segera mengembalikan berkas perkara kepada 

Penuntut umum untuk dilimpahkan kepada 

pengadilan yang ditunjuk Pengadilan Tinggi 

dalam putusannya, 

· Kalau Pengadilan Tinggi ”menolak”perlawanan 

terdakwa atau Penasihat Hukumnya, sifatnya 

kewenangan temporer berubah menjadi  

· ”permanen”, dan pemeriksaan terus dilanjutkan  

      secara normal 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 
PROSES PEMERIKSAAN  DALAM PERSIDANGAN 

 
 
 

PEMERIKSAAN IDENTITAS TERDAKWA 
 
 
 
 

PEMBACAAN SURAT DAKWAAN  
 
 
 
 

TANGGAPAN SURAT DAKWAAN 
 
 
 

HAK  PENASIHAT HUKUM  
 
 
 

EKSEPSI 
 
 
 

 
                        DITERIMA OLEH HAKIM             DITOLAK OLEH HAKIM 

 
                                    BERHENTI                                       BERLANJUT   
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  Diskripsi dari Kerangka Pemikiran 

                  Proses Pemeriksaan Dalam Persidangan yaitu terdapat beberapa  

prosedur diantaranya sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan  Identitas Terdakwa 

                  Diawali dengan Pemeriksaan Identitas Terdakwa adalah Suatu 

pembukaan sidang  harus dinyatakan oleh Ketua sidang atau Hakim Ketua 

yaitu dengan membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, 

hakim ketua memberikan ”identitas” terdakwa. Pemeriksaan Identitas 

dilakukan dengan jalan menanyakan terdakwa mengenai : 

- Nama Lengkap 

- Tempat Lahir 

- Umur atau tanggal lahir  

- Jenis Kelamin 

- Kebangsaan 

- Tempat tinggal 

- Agama 

- Pekerjaan 

2. Pembacaan Surat Dakwaan  

      Selanjutnya ” pembacaan surat dakwaan”, yaitu Ketua Sidang 

”memerintahkan” Penuntut umum untuk meembacakan surat dakwaan. 

Dalam proses acara biasa penuntut umum atas ”permintaan” ketua sidang. 

Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan Jaksa sesuai 

sebagai penuntut umum dan langkah awal taraf penuntut tanpa mengurangi 

penuntutan  yang sebenarnya pada waktu membacakan resekuitor.   

3.  Tanggapan Surat Dakwaan  

      Setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum maka 

Hakim menanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapannya mengenai 

Surat dakwaan yang  telah dibuat atau telah dibacakan oleh Penuntut 

Umum. Apakah terdakwa sudah jelas atau tidak maksud dari isi surat 

dakwaan tersebut. 
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4. Hak Penasihat Hukum 

       Kecuali hak menerima honorarium atau suatu hal atas jasa yang 

telah dilakukan dalam memberi bantuan hukum, penasihat hukum juga 

mempunyai hak- hak lain.Dalam Bab VII KUHAP tentang bantuan hukum 

Pasal 69 dengan Pasal 74. Hak-hak dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Hak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada 

semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara  yang ditentukan (vide 

Pasal 69). 

b. Hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap 

tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan 

pembelaan perkara (vide Pasal 70 ayat (1)). 

c. Hak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali 

dikehendaki  olehnya. 

d. Hak menerima tembusan surat pelimpahan perkara ke Pengadilan 

Negeri untuk  disidangkan (vide Pasal 74). 

5. Eksepsi 

              Eksepsi adalahTangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak 

mengenai atau tidak diajukan materi pokok surat dakwaan. Eksepsi 

dapat diartikan suatu keberatan terdakwa terhadap suatu dakwaan yang 

berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana 

disyaratkan, bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana 

yang didakwakan. 

6. Tindakan Hakim Terhadap Eksepsi 

             Berdasarkan Pasal 156 ayat (3), ada pilihan tindakan hukum 

yang dapat diambil hakim menghadapi eksepsi yang diajukan terdakwa 

atau penasehat hukum. 

(1) Eksepsi diterima oleh Hakim 

                            Dalam hal ini Eksepsi diterima berarti hakim ”mengabulkan” 

atau ”menerima” eksepis.Dalam arti apabila Hakim menerima 

eksepsi, perkara tidak dilanjutkan ”(dihentikan),atas alasan Pengdilan 
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Negeri yang bersangkutan sendiri sudah menyatakan dirinya tidak 

berwenang mengadili. 

(2). Eksepsi ditolak oleh Hakim 

                 Dalam hal ini hakim ”menolak” atau tidak menerima 

eksepsi terdakwa atau Pensihat Hukumnya. Istilah yang 

dipergunakan Pasal 156 ayat (2) : Keberatan tidak diterima. Secara 

teknis sama maknanya : menolak keberatan (eksepsi).Hakim 

”menolak” atau tidak menerima”.Berarti Pengadilan Negeri atau 

Hakim Ketua yang bersangkutan berwenang untuk mengadili yaitu 

Pemeriksaan perkara ”harus dilanjutkan” tidak boleh dihentikan 

pemeriksaan. Hal ini bersifat ”Permanen” yaitu pemriksaan perkara 

harus dilanjutkan secara normal.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Eksepsi oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa Dalam Proses 

Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo  

      1. Identitas Terdakwa 

            Nama lengkap  :  HARYANTO AS.; 

Tempat lahir  :  Sukoharjo; 

Umur / Tgl. Lahir  :  35 tahun / 17 Maret 1970; 

Kewarganegaraan  :  Indonesia; 

Tempat tinggal  :  Dk. Babalan Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Tawang, 

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo atau Jalan 

Lempuyungan I Kelurahan Kwarasan, Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo; 

Agama  :  Islam; 

            Pekerjaan          :  Swasta; 

      2. Dakwaan : 

          Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam perkara tindak pidana 

korupsi dengan terdakwa Haryanto AS,  mengajukan dakwaan sebagai 

berikut :   

      Primair : 

             Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) sub. a, b Jo. Pasal 18 ayat 

(2), (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. 

      Subsidair : 

               Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) 

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



 36 

Sub a, b Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. 

Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

         3. Eksepsi atau keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum 

Sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara pidana di persidangan,  

setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa sudah 

mengerti isinya, maka Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa 

apakah akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Dalam perkara korupsi 

yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan terdakwa 

Haryanto AS tersebut, maka terdakwa mengajukan eksepsi melalui 

Penasehat Hukum, yaitu JB Irpan, SH.MH dan Hariyadi, J.S, S.H.MH. 

Adapun keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum menyangkut 

surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut : 

a. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum abstrak, tidak jelas dan 

kabur (obscuur libel) 

Menurut Penasehat Hukum, uraian perbuatan sebagaimana 

diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya, baik 

dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair sangat 

tidak jelas dan kabur, hal ini terbukti bahwa jaksa penuntut umum 

tidak mampu menguraikan secara jelas mengenai berapa 

banyaknya uang yang dipergunakan oleh masing-masing terdakwa, 

melainkan dalam surat dakwaan hanya disebutkan bahwa akibat 

perbuatan terdakwa HARYANTO AS dan DIDIK RIDIYANTO, 

negara mengalami kerugian sebesar Rp. 322.953.000,- (Tiga ratus 

dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) 

sedangkan perkaranya diperiksa dalam berkas perkara tersendiri. 

b. Bahwa perbuatan Terdakwa justru bukan Korupsi. 

         Menurut Penasehat Hukum berdasarkan kajian secara cermat 

mengenai uraian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut dalam 
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surat dakwaan Jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan pimair 

maupun dalam dakwaan subsidair, secara jelas dan gamblang 

bahwa segala tindakan dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini 

tidak termasuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi melainkan 

termasuk perbuatan/tindak pidana umum. Dengan demikian dalam 

konteks perkara ini mungkin lebih tepat jika perbuatan terdakwa 

dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan 

tindak pidana penggelapan. 

                 Karena sudah sangat jelas bahwa segala perbuatan terdakwa 

dalam perkara ini adalah termasuk yang diatur dan diancam 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang berhak 

untuk melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa 

HARYANTO AS adalah mutlak menjadi kewenangan pihak 

kepolisian, bukan Kejaksaan. 

                  Bahwa dalam kenyataannya dalam perkara yang menimpa 

terhadap diri terdakwa ini, Berita acara pemeriksaanya dibuat dan 

dilakukan oleh pihak Kejaksaan selaku penyidik, maka sudah 

cukup jelas bahwa hasil penyidikan yang disusun dalam bentuk 

Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam perkara ini 

untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar oleh Jaksa penuntut 

umum dalam menyusun surat dakwaan, konsekwensi yuridisnya 

harus dinyatakan batal demi hukum sejak dibuat. 

c.  Bahwa paling tepat adalah menerapkan Pasal 374 KUHP 

Menurut Penasehat Hukum berdasarkan uraian Jaksa Penuntut 

Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan 

Subsidair akan lebih tepat jika rangkaian perbuatan terdakwa 

HARYANTO AS, dikenai Pasal 374 KUHP yang berbunyi : 

“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya 

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau 

karena mata pencaharianya atau karena mendapat upah untuk itu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 
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Akan tetapi meskipun mungkin pasal tersebut lebih tepat untuk 

perbuatan terdakwa, namun Jaksa penuntut umum karena tidak 

pernah mencantumkan pasal tersebut dalam surat dakwaanya tetap 

tidak bisa menuntutnya. 

             Oleh karena itu terbukti bahwa surat dakwaan Jaksa penuntut 

umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena hal ini 

disebabkan tidak adanya perpaduan unsur-unsur delik dengan uraian 

perbuatan materiil sehingga surat dakwaan yang demikian sangat 

merugikan terhadap kepentingan terdakwa dalam melakukan 

pembelaan terhadap dirinya; 

            Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasehat Hukum 

terdakwa Haryanto AS berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum adalah tidak memenuhi syarat dan bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2.b) KUHAP yang berbunyi 

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan 

ditanda tangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap 

mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 

waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Untuk itu sudah 

sepantasnyalah terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

tersebut, harus dinyatakan batal demi Hukum; 

              Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah 

kami paparkan seperti tersebut di atas, Jelaslah kiranya bahwa Jaksa 

Penuntut Umum dalam mengemukakan perbuatan pidana 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dimuat dalam 

surat dakwaan secara bertolak belakang satu sama lainnya. Rumusan 

surat dakwaan yang demikian tidak memberikan gambaran yang 

pasti. Oleh karenanya surat dakwaan tersebut menjadi kabur atau 

samar (Obscuur Libel), yang dalam hal ini dapat merugikan terhadap 

kepentingan diri terdakwa untuk kepentingan pembelaan.              

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, yang kami uraikan tersebut 

di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa Haryanto As, meminta 
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kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan selanjutnya 

memutus keberatan-keberatan tersebut, sebelum pemeriksaan pokok 

perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut : 

      1) Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa penuntut umum No Reg. 

Perkara: PDS-04/SUKOH/Ft. 1/12/2005 tertanggal 07 Pebruari 

2006 batal demi hukum. 

       2) Menyatakan bahwa terdakwa HARYANTO AS tidak dapat 

diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi 

hukum tersebut. 

       3)  Membebankan biaya perkara kepada negara.  

 

4. Pembahasan 

                   Eksepsi merupakan tangkisan atau pembelaan yang tidak 

mengenai atau tindakan ditujukan terhadap materi pokok surat 

dakwaan, tetapi keberatan terhadap cacat formal yang melekat pada 

surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah 

surat atau akta autentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu 

uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan 

suatu tindak pidana yang dilakukan  oleh terdakwa dan merupakan 

pedoman jalannya pemeriksaan di persidangan peradilan, apabila 

terdapat cukup bukti terdakwa dipidana tetapi sebaliknya terdakwa 

dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum.   

                       Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah perlawanan 

atau bantahan terhadap surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum. Di 

dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, ada tiga alasan  

terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atau 

eksepsi terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu: 

         a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya 

b. Dakwaan tidak dapat diterima  

c. Dakwaan harus dibatalkan 
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         Sebagaimana dalam praktik, eksepsi dilakukan pada dasarnya    

untuk mencapai tujuan yaitu sebagai berikut : 

                      a. Menghambat atau menghentikan sementara berjalannya proses    

pemeriksaan perkara terdakwa 

                     b.  Menghentikan berjalannya proses pemeriksaan perkara terdakwa  

untuk seterusnya  

                                    Dalam  Isi Eksepsi dengan alasan bahwa isi surat dakwaan 

yang kabur atau tidak jelas  atau kabur tidak dapat ditentukan satu-

persatu, melainkan bergantuang pada kasus dan kenyataan 

bagaimana surat dakwaan disusun. Bahwa kelemahan surat dakwaan 

sebagai alasan surat dakwaan yang obscuur libel atau dapat diartikan 

kabur samar-samar atau tidak jelas. Penasihat hukum harus mencari 

sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar Surat dakwaan, tetapi juga 

hukumnya.dan hal ini sangat menentukan keberhasilan Penasihat 

Hukum membuat eksepsi.  

              

B. Tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh 

Penasihat Hukum atau Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara 

pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

                  Berdasarkan eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa 

Haryanto As terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya jaksa 

penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut : 

      1.  Menurut Penasehat Hukum bahwa dakwaan yang kami susun baik 

dakwaan Primair maupun dakwan Subsidair tidak jelas dan kabur yaitu 

dalam hal tidak jelas mengenai berapa banyaknya uang yang digunakan 

oleh masing-masing terdakwa, melainkan dalam surat dakwaan hanya 

disebutkan akibat perbuatan terdakwa HARIYANTO AS dan DIDIK 

RUDIYANTO, Amd. Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 

322.953.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga 

ribu rupiah).  Bahwa maksud dari Pasal 143 ayat (2) huruf b yang 

merupakan syarat pembuatan surat dakwaan secara cermat, jelas dan 
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lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 

waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan adalah merupakan 

keseluruhan syarat yang harus dipenuhi.                

              Bahwa dalam Undang-undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan uraian secara Cermat, Jelas, dan Lengkap (Syarat Materiil) namun 

kami akan menguraikan pengertian tersebut seperti yang dikemukakan 

oleh A. SUTOMO, SH dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, 

penerbit PT. Pradnya Paramita tahun 1990. 

Cermat 

             Bahwa pengertian Cermat di sini dapat diberikan pengertian sederhana 

bahwa surat Dakwaan harus memuat secara cermat dalam mengutarakan 

unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau 

pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-

fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal 

yang dilanggar tersebut, bahwa dalam Dakwaan kami sudah dibuat secara 

cermat, dalam hal ini dapat dilihat dalam surat dakwaan sudah memuat 

unsur-unsur perbuatan pidana “Korupsi“ yang dilakukan oleh Terdakwa 

HARIYANTO AS sebagaimana ketentuan dalam pasal 2, 3 UU No.31 

Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan perbuatan 

pidana. 

            Jelas 

      Bahwa pengertian Jelas di sini mengandung maksud Surat Dakwaan harus 

dibuat secara jelas dengan bahasa yang sederhana atau dengan kata lain 

surat dakwaan harus dapat dimengerti khususnya oleh terdakwa, yaitu 

mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan 

pasal atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal ini 

surat dakwaan yang kami buat telah memenuhi ketentuan tersebut. 

            Lengkap  

Bahwa Lengkap mengandung maksud dalam surat dakwaan harus 

menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-

undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur 
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tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal, di samping itu harus iuga 

menyebutkan tentang waktu terjadinya tindak pidana dan tempat 

terjadinya tindak pidana, demikian pula dalam dakwaan kami baik 

dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair telah memuat lengkap unsur-

unsur yang terdapat dalam pasal 2, 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah 

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 serta juga telah dengan jelas 

menyebutkan Lokasi dan Waktu kejadian tindak pidana (Locus dan 

tempus Delicti). 

 

                 Dalam memahami surat dakwaan haruslah dibaca dengan 

keseluruhan dan tidak dapat dibaca sepotong-sepotong karena isi dari 

surat dakwaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait, namun 

Penasihat Hukum hanya membaca sebagian dari isi surat dakwaan, 

sehingga Penasihat hukum menyatakan tidak jelas dan mempertanyakan 

berapa banyaknya uang yang digunakan oleh masing-masing terdakwa, 

melainkan dalam surat dakwaan hanya disebutkan akibat perbuatan 

terdakwa HARIYANTO AS dan DIDIK RUDIYANTO, Amd. Negara 

mengalami kerugian sebesar Rp. 322.953.000,- (tiga ratus dua puluh dua 

juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 

 

                    Bahwa Surat Dakwaan yang kami susun didalamnya telah dibuat 

secara cermat, jelas dan lengkap yaitu mengenai waktu dan tempat 

kejadian serta telah terurai perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan 

unsur pasal yang didakwakan. Bahwa pengeluaran-pengeluaran dana 

UPK PPK Kec Weru yang ada pada rekening BPD unit Tawangsari telah 

dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HARIYANTO AS 

dan DIDIK RUDIYANTO, Amd. sehingga hal demikian 

menguntungkan terdakwa HARIYANTO AS dan DIDIK RUDIYANTO, 

Amd. Pengeluaran-pengeluaran tersebut telah disepakati oleh terdakwa 

HARIYANTO AS dan DIDIK RUDIYANTO, Amd untuk tidak 

dibukukan/dicatat dengan semestinya dan terdakwa HARIYANTO AS 
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maupun DIDIK RUDIYANTO, Amd. hanya mengingat penggunaan-

pengunaan untuk pribadinya (seperti yang telah diuraikan didalam surat 

dakwaan). Akibat perbuatan terdakwa HARIYANTO AS dan DIDIK 

RUDIYANTO, Amd. yang telah mengeluarkan dana UPK dari Rekening 

tanpa melalui prosedur dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya 

maka Negara dirugikan sebesar Rp. 322.953.000,- (tiga ratus dua puluh 

dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) jadi kerugian Negera 

sebesar tersebut itulah yang harus dipertanggung jawabkan oleh 

terdakwa HARIYANTO AS maupun DIDIK RUDIYANTO, Amd. 

                      Dengan demikian tentunya uang yang dipergunakan oleh 

terdakwa HARIYANTO AS dan DIDIK RUDIYANTO, Amd. tidak 

dapat diperinci karena yang bersangkutan hanya dapat menjelaskan 

penggunaan untuk kepentingan pribadinya, namun yang terpenting 

adalah adanya keuangan negara sebesar Rp. 322.953.000,- (tiga ratus 

dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang telah 

dipergunakan oleh terdakwa HARIYANTO AS dan DIDIK 

RUDIYANTO, Amd. untuk kepentingan pribadi. 

2. Menurut Penasehat Hukum bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan  

tindak pidana Korupsi namun merupakan tindak pidana Penggelapan 

melanggar Pasal 374 KUHP yang penyidikannya merupakan 

kewenangan Kepolisian. Keberatan yang demikian tidak perlu kami 

tanggapi karena hal tersebut bukan termasuk ruang lingkup eksepsi atas 

Surat Dakwaan.  

           Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka  Penuntut Umum 

memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini 

menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

      a). Menyatakan Dakwaan Telah memenuhi persyaratan sebagaimana  

diatur dalam pasal 143 ayat (2)  huruf b KUHAP; 

    b) Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum seluruhnya 

atas Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-

04/SUKOH/Ft. 1/12/2005 tanggal 06 Pebruari 2006 ditolak;       

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



 44 

   c) Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-

04/SUKOH/Ft. 1/12/2005 tanggal 06 Pebruari 2006 sah secara 

hukum 

            Pembahasan 

            Setelah eksepsi dibacakan oleh Penasihat Hukum, maka  majelis 

memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan 

haknya dan menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum. 

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengambil salah satu di antara 

beberapa sikap berikut. 

a.  Menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum. 

            b. Tidak menggunakan hak untuk menanggapi melainkan menyerahkan 

kepada Majelis hakim untuk memutuskan 

            c.  Secara tegas menolak eksepsi dan akan mengajukan tanggapan secara 

tertulis dengan meminta waktu kepada majelis untuk menyusun 

tanggapannya tersebut  yang akan dibacakan dalam sidang berikutnya. 

            d. Secara tegas menolak dan mengajukan tanggapan beserta alasan-

alasannya 

          Pada dasarnya isi tanggapan atau penolakan Jaksa Penuntut Umum 

terhadap eksepsi penasihat hukum merupakan alasan-alasan dari 

penolakannya, in casu berupa alasan yang membenarkan surat 

dakwaan.Alasan itu berupa sangkalan terhadap isi keberatan penasihat 

hukum beserta uraian mengenai alasan-alasannya. Sebagaimana telah 

diterangkan bahwa setiap keberatan dalam eksepsi harus disertai alasan-

alasannya. Maka dalam tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap setiap 

keberatan beserta uraian alasan-alasannya harus pula dibahas dengan 

argumentasi yuridis dengan menggunakan logika hukum. Jaksa Penuntut 

Umum harus mampu memberikan argumentasi hukum untuk memperkuat 

dan membenarkan surat dakwaan yang telah disusunnya. 

          Mencermati Eksepsi/keberatan yang diajukan penasehat hukum 

dalam persidangan pada tanggal 23 pebruari 2005 atas Surat Dakwaan 
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No.Reg Perkara :PDS-04/SUKOH/Ft.J/12/2005 tanggal 06 pebruari 2006 

maka Tanggapan Jaksa Penuntut Umum 

1. Berdasarkan Eksepsi dari Penasihat hukum bahwa dakwaan yang 

disusun  oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun 

Subsidair  tidak jelas dan kabur yaitu dalam hal tidak jelas mengenai 

bayaknya  surat dakwaan hanya disebutkan akibat perbuatan terdakwa 

Haryanto,As  dan Didik Riyanto,Amd dan negara mengalami kerugian  

sebesar  Rp 322.953.000,-.Bahwa maksud dari Pasal 143 ayat 2 huruf 

b yang merupakan syarat perbuatan  surat dakwaan secara cermat,jelas, 

dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan dengan 

menyebutkan waktu dan tempat mengenai tindak pidana itu dilakukan 

adalah merupakan keselurhan  syarat yang harus dipenuhi.Bahwa 

dalam undang-undang  tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan 

uraian secara cermat, jelas, dan lengkap (syarat materiil). 

  2.   Berdasarkan pernyataan Penasihat Hukum bahwa perbuatan terdakwa 

bukan  merupakan tindak pidana korupsi namun merupakan tindak 

pidan penggelapan melanggar Pasal 374 KUHP yang penyelidikannya 

merupkan kewenangan Kepolisian.   

 

C. Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum 

                Setelah JPU membacakan tanggapan terhadap eksepsi Penasehat 

Hukum, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis 

hakim menyusun putusan sela. Adapun putusan sela dalam perkara Korupsi 

dengan terdakwa Haryanto AS diwujudkan dalam Putusan Sela Nomor : 19 / 

Pid.B / 2006 / PN.Skh. sebagai berikut : 

           Menimbang, bahwa hal - hal yang berkenaan dengan eksepsi telah 

diatur di dalam pasal 156 ayat ( 1 ) KUHAP, yang inti pokoknya adalah 

sebagai berikut:  

1.   Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau  

2.   Dakwaan tidak dapat diterima, atau ;  

3.   Surat Dakwaan harus dibatalkan  
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   Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti apakah eksepsi yang 

diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuni ketentuan 

- ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 156 ayat ( 1 ) KUHAP  

               Menimbang,   bahwa   yang   dijadikan   dasar   alasan   eksepsi    

Penasehat   Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:  

1. Dakwaan abstrak, tidak jelas atau kabur karena Penuntut Umum tidak 

mampu menguraikan secara jelas berapa banyak uang yang dipergunakan 

oleh masing-masing terdakwa. 

2. Bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana korupsi melainkan 

merupakan tindak pidana penggelapan sehingga yang berhak  melakukan  

penyidikan adalah Kepolisian dan bukan Kejaksaan.         

3. Bahwa oleh karena tindak pidana yang tepat adalah tindak pidana 

penggelapan, maka mengenai pasal yang didakwakan lebih tepat Pasal 374 

KUHP.  

                Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut di atas 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa dalam Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil / materiil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana syarat-syarat 

formil surat dakwaan harus mencantumkan Nama, Tempat Lahir, 

Umur/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama 

dan Pekerjaan terdakwa, hal mana menurut hemat Majelis Hakim telah 

dipenuhi oleh Penuntut Umum.  

      Sedangkan syarat-syarat materiil Surat Dakwaan yaitu  

a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus dan locus), yang mana  

ketentuan ini juga telah dipenuhi Penuntut Urnum dalam surat 

dakwaannya. 

b.  Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, yang 

mana dalam surat dakwaan baik dalam dakwaan Primer maupun Subsidair 

Penuntut   Umum   telah   merumuskan   unsur-unsur  pasalnya   secara 

jelas  dimana   dalam   dakwaan   Primer   maupun   Subsidair   Penuntut   

Umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya bahwa 
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perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara 

bersekutu dan dalam dakwaan tersebut telah  diuraikan pula hasil dari 

perbuatan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya  untuk biaya 

pengobatan kakaknya, biaya pernikahan, membeli mobil Accord dan 

kebutuhan sehari-hari.   

       Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan 

demikian maka Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan tersebut telah 

memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP;  

          Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Penasehat Hukum 

Terdakwa poin kedua dan ketiga, setelah Majelis Hakim mempelajari 

dengan seksama alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok 

perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berpendapat bahwa 

eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup 

beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum 

Terdakwa ditolak, maka sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, 

pemeriksaan atas diri Terdakwa HARYANTO, AS., tersebut di atas tetap 

dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 

Sukoharjo, 06 Pebruari 2006 dan tentang ongkos perkara ditangguhkan 

bersama-sama putusan akhir;  

Mengingat, ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 156 ayat ( 1 ) 

KUHAP serta  peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan: 

 

MENGADILI 

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa HARYANTO AS 

2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa 

HARYANTO AS dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut 

Umum tanggal 06 Pebruari 2006 ;  

3. Menetapkan, menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir 
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             Pembahasan 

                         Sesuai penjelasan Pasal 156 ayat (2) memberi wewenang kepada 

hakim untuk ”menerima” (mengabulkan) atau ”tidak menerima” 

(menolak) eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat 

hukumnya.Setiap penerimaan atau penolakan terhadap eksepsi, ”harus” 

dituangkan hakim dalam ”putusan”. Dapat dituangkan dalam ”putusan 

sela” atau putusan akhir”.Dituangkan dalam bentuk ”putusan sela”. 

                               Beberapa segi mengenai putusan sela berkaitan dengan 

eksepsi,yang terpenting diantaranya yaitu : 

                i.  Didahului dengan pengajuan ”keberatan” (eksepsi) oleh terdakwa   atau 

penasihat hukumnya. 

             ii. Pengajuan eksepsi berbarengan: setelah penuntut umum selesai 

membacakan dakwaan 

            iii. Selanjutnya,hakim memberikan hak (kesempatan) kepada penuntut 

umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi 

dimaksud, dan hal ini bersifat final dalam arti,terhadap pernyataan 

pendapat penuntut umum tersebut ”tidak diberi hak” lagi kepada 

terdakwa atau penasihat hukm untuk mengemukakan  tanggapan 

(pendapat), karena undang-undang tidak membuka saling menanggapi 

antara penuntut umum dengan terdakwa dalam proses eksepsi. 

                iv. Setelah penuntut umum menyatakan pendapat,hakim menindaklanjuti 

dengan : 

                     a. Mempertimbangkan eksepsi, dan 

                     b. Dilanjutkan mengambil ”keputusan”, dan secara teknis yuridis  

                         disebut  ”putusan sela”atau item award. 

               Dalam putusan sela yang tertera diatas  hakim menimbang bahwa Hakim 

menolak atau tidak menerima  eksepsi dari penasihat hukum.  

                             Hakim ”menolak ekspesi”yaitu Apabila hakim ”menolak” atau 

”tidak menerima” eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat 

hukumnya,berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk 
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mengadilinya. Oleh karena Pengadilan Negeri menganggap dirinya 

berwenang mengadili : 

               i.   Pemeriksaan perkara ”harus dilanjutkan” 

            ii.  Tidak boleh dihentikan pemeriksaan 

           Sifat kewenangan mengadili dalam kasus penolakan atas eksepsi yaitu 

sebagai berikut : 

           a. Bersifat ”permanen” 

               Apabila terhadap putusan penolakan eksepsi, terdakwa atau penasihat 

hukumnya ”tidak mengajukan perlawanan”,berarti kewenangan 

Pengadilan Negeri untuk mengadili bersifat permanen. Penyelasaian 

pemeriksaan perkara mesti dilanjutkan secara normal. 

          b. Bersifat ”temporer” 

              Kalau terdakwa atau penasihat hukumnya ”mengajukan perlawanan” 

kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan yang ”tidak menerima” atau 

menolak eksepsi :  

               i.    Kewenangan mengadili,bersifat ”temporer”, 

               ii. Jika Pengadilan Tinggi ”menerima” (mengabulkan) perlawanan, 

”gugur” kewenangan mengadili, dan langsung ”menghentikan” 

pemeriksan serta perbarengan dengan itu Pengdilan Negeri segera 

mengembalikan  berkas perkara kepada penuntut umum untuk 

dilimpahkan  kepada Pengadilan yang ditunjuk Pengadilan tinggi 

dalam putusannya. 

                             Dalam hal ini eksepsi oleh Penasehat Hukum terdakwa 

Haryanto,AS  tidak dapat dibenarkan.Dimana Surat Dakwaan Jaksa 

Penuntut dinyatakan oleh Hakim bahwa dakwaannya telah 

memenuhi syara-syarat yang telah ditentukan undang-undang. 
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BAB IV  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

                Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

      1. Pelaksanaan Eksepsi Penasehat Hukum dalam perkara korupsi dengan 

terdakwa Haryanto As adalah berupa keberatan terhadap surat dakwaan 

yaitu :            

     a. Bahwa Dakwaan Jaksa Penutut Umum Abstrak, tidak jelas dan 

         kabur. 

        b. Bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana korupsi melainkan   

termasuk perbuatan tindak pidana umum spesifiknya melanggar 

ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pengelapan . 

  c.  Bahwa Pasal 374 KUHP mungkin lebih tepat  

2. Tanggapan  Penuntut Umum terhadap Eksepsi yang diajukan oleh 

Penasihat Hukum atau terdakwa dalam perkara pidana korupsi di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah : 

      a). Menyatakan Dakwaan Telah memenuhi persyaratan sebagaimana  

diatur dalam pasal 143 ayat (2)  huruf b KUHAP; 

    b) Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum seluruhnya 

atas Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-

04/SUKOH/Ft. 1/12/2005 tanggal 06 Pebruari 2006 ditolak;       

   c) Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-

04/SUKOH/Ft. 1/12/2005 tanggal 06 Pebruari 2006 sah secara 

hukum 

  3. Putusan sela pengadilan terhadap eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan    

Jaksa Penuntut Umum  adalah sebagai berikut : 

                   a. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa HARYANTO AS; 

                      b. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa;  

                          HARYANTO AS dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut 
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Umum tanggal 06 Pebruari 2006 ;  

    c. Menetapkan, menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir. 

 

B. Saran 

 1. Penasihat Hukum dalam membuat eksepsi atas surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum yaitu Harus mengetahui secara tepat dan benar tentang 

kelemahan hal yang  akan dieksepsi 

2. Untuk menggunakan eksepsi hendaknya Penasihat Hukum mendasarkan 

hanya pada pasal 156 KUHAP 

      a. Tentang kewenangan Pengadilan  

      b.  Tentang dakwaan yang tidak dapat diterima 

      c.  Tentang dakwaan yang batal    

      Diluar eksepsi yang ditentukan pasal 156 akan ditolak oleh Hakim 

     3.  Penasihat Hukum juga harus mempelajari surat dakwaan secara teliti  

yaitu  dalam mencari dan menemukan tentang titik lemah dari surat 

dakwaan  dari kelemahan itu dapat ditemukan dan disimpulkan hal atau 

objek apa saja yang akan dieksepsi.  
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