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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Mahaesa akhirnya saya da- 
pat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan judul: 
Surat Tuduhan sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara Pidana. 
Tujuan daripada skripsi ini untuk memenuhi sebagian dari 
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu 
hukum.

Walaupun saya telah berusaha sekuat kemampuan agar 
dapat menyajikan dalam bentuk dan materi sesempurna mung- 
kin, namun mengingat terbatasnya kemampuan saya maka ba- 
nyaklah kekurangan dan kejanggalan serta dalam beberapa 
hal belum lengkap dalam menyajikan dan pengolahannya.

Dalam skripsi ini mengemukakan mengenai sejarah 
surat tuduhan dengan latar belakang perkembangannya yang 
terdapat dalam Inlands Reglement, Herziene Indonesisch 
Reglement dan Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang- 
undang No. 15 tahun 1961. Sedangkan yang menyangkut Ran- 
cangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada waktu skripsi 
ini dibuat belum disahkan oleh pemerintah. Namun demikian 
uraian dalam fikripsi saya masih memperbandingkan dengan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1981,

Semoga usaha ini mendapat sambutan yang baik, serta 
izinkanlah saya menyampaikan maaf sebesar-besarnya terhadap 
segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini.
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Demikian pula semoga dapat berguna bagi almamater khusus- 
nya dan masyarakat pada umumnya yang sekarang sedang giat 
melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Ucapan terima kasih saya tujukan kepada:
1. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., Dekan Fakultas Hukum Univer- 

sitas Airlangga beserta para Pembantu Dekan I, II, dan
i n ;

2. Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. selaku Guru Besar 
Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3« Bapak Richard Wahjudi, S.H. selaku Dosen Pembimbing I 
dan selaku dosen pengasuh mata kuliah Hukum Acara Pidana 
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga; 

if. Bapak Harjono Mintaroem, S.H. selaku Dosen Pembimbing
II dan selaku dosen pengasuh mata kuliah Hukum Acara 
Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

5. para Dosen dan segenap karyawan Fakultas Hukum Univer
sitas Airlangga;

6. ayah tercinta (aim) dan Ibu Oesmanadi beserta adik-adik 
di Bondowoso;

7. istriku yang tercinta Diniwati di Surabaya.
Tak lupa ucapan yang sama saya tujukan kepada seraua 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusun- 
an skripsi ini.
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BAB I 
P E N D A H U L U A N

1. Alasan Pemilihan Judul
Dalam acara pemeriksaan perkara pidana di sidang 

pengadilan negeri, maka setelah hakim menanyakan perihal 
identitas tertuduh baru kemudian hakim mengulangi isi su- 
rat tuduhan tersebut dengan kalimat yang mudah dimengerti 
oleh terdakwa. Sudah cukup jelas betapa pentingnya kedu- 
dukan surat tuduhan dalam acara pemeriksaan perkara pi
dana, sehingga sebelum hakim melakukan tanya jawab dengan 
tertuduh, terlebih dahulu ditanyakan kepada terdakwa isi 
daripada surat tuduhan itu.

Demikian pula pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
di mana tertuduh perlu diadakan penahanan sementara, guna- 
nya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan surat pena- 
hanannya harus jelas dan terang serta dicantumkan atas 
dasar tuduhan apa ia dikenakan penahanan oleh petugas pe- 
nyidik, namun wajar kiranya kalau dalam surat perintah 
penahanan tersebut dicantumkan untuk dan karena apa ter
tuduh tersebut akan diperiksa.

Dalam praktek seringkali dilaksanakan demikian se
hingga bagi tertuduh tidak akan ragu-ragu lagi untuk meng- 
hadap dan bagi tertuduh sudah dapat mengetahui untuk apa 
ia harus menghadap. Kalau dilihat kehidupan hukum sehari- 
hari nampak betapa suatu surat tuduhan yang kira-kira sudah

1
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dibuat dengan rapi dan jelas ternyata masih ada saja ke- 
kurangannya*

Kiranya cukup jelas betapa pentingnya kedudukan 
surat tuduhan dalam acara pemeriksaan perkara pidana, sa- 
hingga sebelum hakim melakukan tanya jawab dengan tertu- 
duh maka yang pertaraa kali diterangkan kepada terdakwa 
adalah isi surat tuduhan.

Dalam membuat surat tuduhan sering pula terlihat 
bahwa para petugas tidak betul cara bekerjanya sehingga 
pada akhirnya tidak melancarkan arus jalannya pemeriksa
an di pengadilan negeri. Begitu pula dari pihak pencari 
keadilan sendiri bisa saja timbul hambatan-hambatan da
lam pelaksanaan. suatu ketentuan hukum, yang kadang-kadang 
juga membawa pengaruh bagi pelaksanaan hukum*

Bila ingin memahami seluk beluk permasalahan yang 
timbul dalam surat tuduhan tentunya keadaan seperti ini 
tidak dapat dilewatkan begitu saja, karena surat tuduhan 
penting sekali bagi tertuduh bahwa ia harus mengetahui 
setepat-tepatnya serta dengan teliti apa yang dituduhkan 
kepadanya sehingga dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya 
dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut. 
Sehubungan dengan uraian di atas tidak ke luar daripada 
pokok permasalahannya, maka saya uraikan beberapa masalah 
yajig erat sekali hubungannya dengan surat tuduhan yaitu, 
apa yang dimaksud dengan 6urat tuduhan, di mana dasar pe- 
ngaturannya, bagaimana hubungan surat tuduhan dengan waktu

2
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dan terapat, serta bagaimana sejarah perkembangannya. 
Dengan adanya pokok-pokok permasalahan ini tentunya ti- 
dak akan ke luar dari batas-batas permasalahan, demikian 
juga tatalaksananya akan saya jabarkan dalam skripsi ini*

2. Tu.iuan Penulisan
Dalam hukum acara pidana yaitu hukum pidana formal 

telah bergerak sejak adanya anggapan bahwa orang telah 
melakukan perbuatan pidana. Jadi terbukti atau tidaknya 
perbuatan pidana itu di sini tidak menjadi persoalan, pa- 
da prinsipnya ada sangkaan orang telah melakukan perbu
atan pidana, di situ hukum acara pidana telah berjalan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dalam penu
lisan skripsi ini 6aya ingin membahas mengenai surat tu
duhan untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyara- 
kat, di samping itu skripsi ini merupakan pemenuhan ke- 
wajiban atas salah satu syarat dalam memperoleh gelar 
sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Metode Penulisan
Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang 

dibahas maka saya dalam menyusun skripsi ini memakai me
tode diskriptip analisis, yaitu menguraikan apa yang ter- 
dapat dalam bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-un- 
dangan yang ada dan pernah berlaku serta pendapat dari 
para ahli hukum, namun demikian tidak akan terlepas dari

3
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fakta dan kenyataan-kenyataan yang timbul. Di samping itu 
sebagai dasar peaulisan skripsi ini saya menggunakan sum- 
ber data dari kuliah hukum acara pidana di Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga serta literatur-literatur yang ber- 
hubungan dengan judul tersebut di atas.

k* Sistematika Penulisan
Sesuai dengan syarat penulisan skripsi ini agar 

mudah diikuti, disusun dan pertanggung jawaban penyusun 
dengan sistematika sebagai berikut: pada bab I saya kemu- 
kakan hal-hal yang bersifat umum serta berisikan mengenai 
alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan sistematika 
penulisan.

Kemudian dalam bab II, saya analisa apa yang di- 
maksud dengan surat tuduhan, pengertian surat tuduhan dan 
macam-macam surat tuduhan.

Selanjutnya dalam bab III adalah merupakan pokok 
persoalan karena membahas mengenai masalah yang timbul 
dalam surat tuduhan, isi surat tuduhan, penambahan dan pe- 
rubahan surat tuduhan, serta penyebutan waktu dan tempat 
dalam surat tuduhan, sebagai kelengkapan pembahasan skrip
si ini.

Dalam bab IV saya kemukakan sebuah kasus yang me- 
nyangkut masalah subversi terhadap Koo Han Kie yang me- 
langgar pasal 1 ayat Id Pen.Pres No. 11 tahun 1963 dengan 
beberapa komentar.
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Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, saya mencoba 
untuk membuat ringkasan dan mengajukan saran-saran*

Dengan cara penulisan tersebut di atas, diharapkan 
dapat menghasilkan jawaban permasalahan yang ada.

5
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BAB II 
FUNGSI SURAT TUDUHAN

1. Pengertian Surat Tuduhan
Sebelum saya menguraikan tentang masalah surat tu

duhan terlebih dahulu harus diikuti perkembangan sejarah 
dari surat tuduhan. Dalam hal ini menurut hemat saya ter- 
dapat tiga ketentuan yang dapat dijadikan dasar yang me- 
nyangkut surat tuduhan, yaitu yang terdapat dalam Inlands 
Reglement (selanjutnya saya sebut IR)t dan juga terdapat 
dalam Herziene Indonesisch Reglement Reglemen (saya sebut 
dengan HIR atau lebih terkenal RIB) demikian juga yang 
terdapat dalam Undang Undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang- 
undang'No. 15 tahun 1961.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai surat tuduh
an tanpa terlebih dahulu meninjau sepintas kilas perkem
bangan sejarahnya sukarlah dapat dimengerti dengan baik, 
meskipun menengok kebelakangnya hanya sejenak, Surat tu
duhan ini sangat erat hubungannya dengan sejarah peradil- 
an pada umumnya dan kejaksaan khususnya sejak pemerintahan 
kolonial Belanda memerintah di Indonesia sampai sekarang. 
Dahulu sebagai pejabat yang mewakili pemerintah pusat un
tuk menjalankan pemerintahan terhadap rakyat, maka di sam- 
ping kedudukannya sebagai pegawai pemerintah, para residen 
ditunjuk juga sebagai ketua pengadilan, pimpinan badan pe- 
nuntut umum dan sebagai kepala kepolisian. Residen sebagai

6
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penuntut umum langsung membawahi para jaksa, juga penga- 
dilan-pengadilan tetap di bawah kekuasaan pemerintah* 
Setelah berlakunya IR tahun 18if8 fungsi ketua pengadilan, 
penuntut umum dan juga kepala kepolisian tetap di bawah 
residen. Maka pada tanggal 5 Maret 1869 terlepaslah keku
asaan judikatif dari administrasi pemerintahan maka diten- 
tukan Landraad-landraad diketuai oleh hakim-hakim yang 
berijazah sarjana hukum, sedangkan Lembaga Penuntut Umum 
tetap dipegang oleh pamongpraja* Setelah diundangkannya 
IR tahun 18^8 hanya berlaku untuk pulau Jawa dan Madura, 
sedangkan untuk pulau-pulau yang lainnya diadakan regle- 
men-reglemen kecil yang hanya berlaku untuk satu daerah 
saja, mi*salnya reglemen untuk Sumatra, Kalimantan, Bali 
dan sebagainya, Kemudian reglemen kecil ini dicabut pada 
tahun 1927, dan diganti dengan Rechsreglement Buitenge- 
westen disingkat RBG yang mulai berlaku pada tanggal 1- 
Juli 1927. Hal yang menarik perhatian dalam reglemen ini, 
bahwa di dalamnya terdapat hukum acara yang hanya berla
ku untuk golongan tertentu, yaitu acara pengadilan bagi 
golongan Eropa sedangkan acara pengadilan untuk golongan 
Indonesia tetap menggunakan IR. Dari semua tugas-tugas 
itu tidak ada satupun yang dilakukan oleh jaksa karena di 
sini jaksa tidak mempunyai hak, yang menentukan kebijak- 
sanaan penuntutan ataupun pembuatan surat tuduhan tetap 
di tangan residen. Demikian juga putusan hakim bukan jak
sa yang melaksanakan tetapi pejabat pamongpraja.
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Sejak berlakunya RIB Staatsblad 19*+1 No* kk9 maka 
diusahakanlah membentuk badan penuntut umua yang berdiri 
sendiri langsung di bawah procureur generaal dan lepas 
dari pamongpraja. Maka pada saat itu pula surat tuduhan 
tidak lagi dibuat oleh residen tetapi oleh ketua penga- 
dilan negeri sebagaimana tersebut dalam pasal 250 ayat ^ 
RIB, disertai dengan tindakan penyerahan berkas-berkas 
perkara kepada hakim dengan perintah agar perkara terse
but diteruskan kesidang pengadilan. Keadaan yang ganjil 
ini berlaku sampai tahun 1961 dengan terbitnya Undang- 
undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 
1961 yang menentukan membuat surat tuduhan adalah jaksa 
Ketentuan ini dapat dilihat pada Undang-undang Pokok Ke
jaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun I96I dalam pasal 
12 yang menyatakan:

(a) Jaksa membuat surat tuduhan;
(b) dalam surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, 

jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberi- 
kan oleh hakim sebelum pemeriksaan persidangan di- 
mulai;(c) surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti 
oleh terdakwa.

Khusus dalam hubungannya dengan surat tuduhan maka 
sampailah pada pokok pengertian yang disebut dengan surat 
tuduhan yaitu akte yang dibuat oleh jaksa dan selanjutnya 
menjadi da6ar daripada pemeriksaan pengadilan, yang memu- 
at secara terang dan jelas tentang waktu dan tempat dari

8

^R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidanaf Tarsi to, 
Bandung, 1976, h.169*
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perbuatan-perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdak
wa, serta pula berisi keadaan-keadaan pada saat perbuatan 
tersebut dilakukan.

Menurut I.A. Nederburgh bahwa surat tuduhan adalah 
sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena 
ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas

pbagi pemeriksaan hakim*
Menurut A. Karim Nasution adalah surat atau acte yang 
memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang ditu- 
duhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat- 
surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar 
bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila 
terayata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukum- 
an.-5

Menurut Moeljatno mengenai isi surat tuduhan yaitu: 
jika jaksa telah raempertimbangkan bahwa ada cukup alasan 
untuk meneruskan perkara kepada hakim supaya mengadili 
perkara tersebut.**

Pari pandangan ketiga sarjana di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa surat tuduhan itu penting sekali bagi 
hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa sehingga 
tepat sekali jika penyusun surat tuduhan didasarkan atas 
syarat-syarat bahwa surat tuduhan itu harus jelas bagi 
hakim.

9

?A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam 
Proses Pidana, tanpa penerbit, tanpa tahun, h. 75#

^Moeljatno, Hukum Acara Pidana, 1978, h. 37.

3Ibid.
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2. Macam-macam Surat Tuduhan
Ontuk pembahasan yang lebih sistematis, maka perlu 

saya uraikan terlebih dahulu tentang adanya beberapa macam 
surat tuduhan, Mengenai hal ini kiranya tidak berlebihan 
jika diterangkan terlebih dahulu dasar hukum surat tuduhan 
yaitu yang terdapat dalam IR, RIB dan Undang-undang Pokok 
Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961.

Dasar hukum surat tuduhan menurut IR yang menjadi 
dasar pemeriksaan adalah acte van beschuldiging disingkat 
dengan avb yang dibuat oleh jaksa dan berfungsi sebagai 
surat tuntutan. Untuk mengetahui pasal-pasal dalam IR yang 
berhubungan dengan surat tuduhan yaitu:

a. pasal 2*+6 IR sambil menyerahkan berkas pemeriksaan 
permulaan, maka jaksa mengemukakan surat tuduhan 
dengan menyatakan segala keadaan-keadaan yang men- 
dahului, menyertai dan mengikuti perbuatan yang di- 
tuduhkan#

b. pasal 273 IR surat tuduhan menentukan batas-batas pemeriksaan perkara.
c. pasal 282 IR Landraad atas dasar surat tuduhan yang 

dimajukan terhadap terdakwa dan segala sesuatu yang 
terbukti dari pemeriksaan dipersidangan akan memu- 
syawarahkan.^

Menurut pasal-pasal tersebut di atas jelaslah yang memba- 
cakan surat tuduhan adalah jaksa dan yang menentukan batas- 
batas pemeriksaan serta hanya boleh mengambil keputusan 
tentang perbuatan-perbuatan mana yang tercantum dalam su
rat tuduhan disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh di 
depan sidang pengadilan.

10

^A. Karim Nasution, op.cit.. h. 28.
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Menurut RIB yang menjadi dasar pemeriksaan adalah 
acte van verwijzing disebut dengan avv yang dibuat oleh 
ketua pengadilan. Maka sejak adanya RIB mulai dirintis 
terbentuknya suatu lembaga penuntut umum bagi golongan 
Bumi Putra yang berdiri sendiri terlepas dari pamongpraja. 
Penerapan RIB bukan saja hanya berlaku di Jawa dan Madura 
saja akan tetapi di seluruh Indonesia. Di sini dapat di- 
ketahui pasal-pasal dalam RIB yang berhubungan dengan su
rat tuduhan yaitu pasal 250 ayat k RIB yang menganggap 
bahwa apabila sudah cukup alasan untuk menuntut terdakwa, 
maka hakim membuat surat penetapan untuk memajukan perkara 
tersebut ke muka pengadilan.

Sedangkan dasar hukum surat tuduhan menurut Undang- 
undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 
1961 ditegaskan dalam pasal 12 dari Undang-undang Pokok 
Kejaksaan.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas maka pada 
mulanya timbul keragu-raguan dalam hal:
(a) dengan adanya ketentuan pasal 12 dari Undang-undang 

Pokok Kejaksaan, apakah materi yang terdapat dalam 
pasal 250 ayat k RIB menjadi tidak berlaku lagi, se
dangkan Undang-undang Pokok Kejaksaan tersebut tidak 
secara tegas mencabut ketentuan dalam pasal 250 ayat 
k RIB. Dalam hal ini pada pokoknya pasal 250 ayat k 
RIB menentukan bahwa ketua pengadilan yang membuat 
surat penyerahan perkara ke depan sidang dengan me-

11
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nyebut perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada 
terdakwa;

(b) dapat dilihat juga dalam perkara sumir apakah harus 
dilengkapi dengan surat tuduhan, sedangkan pasal 335 
RIB jaksa mengajukan perkara tersebut tanpa dilengkapi 
dengan surat tuduhan.

Dalam menghadapi keragu-raguan ini maka dikeluarkanlah 
surat edaran bersama dari Mahkamah Agung dan Jaksa Agung 
tanggal 20 Oktober 1962 No.6/MA/1962/2l+/SE, di mana di- 
pertegas bahwa jaksalah yang membuat surat tuduhan, baik 
dalam perkara tolakan maupun dalam perkara sumir.

Menurut pasal 230 ayat if RIB dapat disimpulkan bah
wa perbuatan yang dapat dituduhkan bukan hanya satu, akan 
tetapi jika perlu beberapa perbuatan. Hal ini sangat erat 
hubungannya dengan macam-macam surat tuduhan yaitu secara 
kumulatif, alternatif, dan subsidiar.

Dalam tuduhan secara kumulatif artinya terhadap 
terdakwa dituduhkan telah melakukan perbuatan pidana lebih 
dari satu macam, dalam hal pembuatan surat tuduhannya ha
rus diuraikan perbuatan tersebut satu demi satu. Jelas di 
sini bahwa hakim harus menentukan terbukti atau tidaknya 
setiap tuduhan satu demi satu walaupun dalam penjatuhan 
pidananya hanya diputus satu hukuman saja.

Contoh, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana 
sebagai berikut: 1. pada tanggal 2 September 1981 di Ke- 
putran, Surabaya, telah melakukan pembunuhan; 2. pada

12
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tanggal 2 Oktober 1981 di Pasar Atom, Surabaya, telah me-
lakukan pencurian; 3« pada tanggal 2 November 1981 di
Blauran, Surabaya, telah melakukan penipuan.
Kalau ketiga perkara terdakwa diajukan ke sidang sekali-
gus maka tuduhannya disusun secara kumulatif yaitu: ke-
satu, terkena pasal 338 KUHP; kedua, terkena pasal 362
KUHP; ketiga, terkena pasal 378 KUHP. Adapun cara penja-
tuhannya cukup dengan satu hukuman saja berdasarkan pasal
65 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, jang masing- 
masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri- 
sendiri dan jang masing-masing mendjadi kedjahatan 
jang terantjam dengan hukuman utama jang sedjenis, 
maka satu hukuman sadja didjatuhkan.

Ancaman pidana adalah sejumlah ancaman pidana dari masing-
masing pasal dengan catatan tidak boleh lebih dari maksi-
mum hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Tentang pengertian tuduhan alternatif dan tuduhan 
subsidiar dalam praktek sering dicampuradukan, sedangkan 
secara teoritis dapat diadakan perbedaan walupun tidak 
selalu persis.

Pada tuduhan alternatif ialah terhadap terdakwa di- 
tuduhkan beberapa perbuatan pidana, tetapi perbuatannya 
sendiri hanyalah satu. Dapat pula dikatakan beberapa per
buatan pidana yang dituduhkan dapat dianggap alternatif

13

R# Soesilo. Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta 
Komentar-komentarnja lengkap pasal demi pasal. Poleteia, 
Bogor, 1973> h* 71.
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jika kedua tuduhan tersebut satu sama lain saling menge- 
cualikan. Maka hakim akan memutus salah satu tuduhan yang 
terbukti untuk diperiksa dahulu tanpa melihat kepada urut- 
an tuduhan. Jadi di sini bisa saja hakim langsung menya- 
takan terbukti atas tuduhan ketiga tanpa lebih dahulu 
memberi putusan kepada kesatu dan kedua.

Contoh, Ali telah menemukan sejumlah uang 25*000,00 
rupiah dekat patung Djoko Dolok Surabaya yang dianggap ke- 
ramat oleh penduduk di sekitarnya. Kemudian uang tersebut 
oleh Ali tidak diserahkan kepada yang berwajib, akan tetapi 
uang tersebut oleh Ali dibelikan baju dan sepatu.

Secara teoritis ada dua kemungkinan yang akan diha- 
dapi oleh Ali:
(a) Ali akan bebas dari ancaman pidana, bahkan ternyata 

uang tersebut oleh pemiliknya memang dilepaskan, untuk 
sedekah terhadap patung Djoko Dolok yang dianggap ke~ 
ramat* Salah satu unsur dari pencurian "barang terse
but adalah milik orang lain” di sini tidak ada;

(b) kalau uang tersebut milik orang lain yang ketinggalan 
di tempat tersebut Ali akan dikenakan pidana.

Hanya di sini yang menjadi persoalan bahwa Ali akan ter- 
kena pasal berapa. Dalam hal ini menurut hemat saya ter
dapat dua alternatif:
(a) kalau pada saat menemukan uang sudah mempunyai niat 

untuk memiliki uang tersebut, maka Ali dapat dikena
kan pasal 362 KUHP;

H
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(b) kalau pada saat menemukan uang Ali bermaksud untuk 
menyerahkan uang itu kepada yang berwajib akan teta- 
pi setelah sampai di depan kantor polisi tidak jadi 
diserahkan dan uang tersebut dibelikan baju dan se- 
patu maka bagi Ali tidak dapat dikenakan pasal 362 
KUHP, akan tetapi dikenakan pasal 372 KUHP pengge- 
lapan*

Dengan dilepaskannya kemungkinan kesatu yaitu dibebaskan- 
nya Ali dari ancaman pidana, maka dalam menghadapi kasus 
semacam ini seyogianya kalau jaksa dalam menyusun surat 
tuduhan secara alternatif yaitu dengan tuduhan pasal 362 
KUHP atau dengan tuduhan pasal 372 KUHP, menghindari ke
mungkinan tidak lepas dari tuntutan. Dalam hal ini hakim 
akan memilih salah satu pasal tersebut sesuai dengan hal- 
h&l yang diperoleh dalam persidangan*

Pada tuduhan yang disusun secara subsidiair, arti- 
nya terhadap terdakwa dituduhkan telah melakukan kejahat- 
an sedangkan ancaman pidananya yang terberat telah dila- 
kukannya tersebut paling atas dan berturut-turut ke bawah 
yang paling ringan. Hakim hanya memriksa secara berurutan 
mulai dari tuduhan primair, subsidiair dan seterusnya, 
dengan catatan apabila tuduhan yang terdahulu tidak ter- 
bukti, maka tuduhan selanjutnya tidak perlu lagi dibukti- 
kan, sedangkan urutan tuduhan selalu dimulai dari yang 
terberat ancaman pidananya. Contoh, Amir menembak Badu 
mati; kepada Amir dapat dituduhkan secara subsidiair

15
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yaltu: tuduhan utama, pasal 3̂ +0 KUHP yaitu pembunuhan be- 
rencana, tuduhan pengganti pasal 338 KUHP pembunuhan; tu
duhan pengganti lagi pasal 351 KUHP penganiayaan.

Dalam hal tuduhan yang disusun secara subsidialr 
agar hakim terlebih dahulu memeriksa tuduhan primair, dan 
jika tidak terbukti barulah diperiksa tuduhan subsidiair.

Terdapat perbedaan antara tuduhan alternatif dan 
subsidiair; pada tuduhan alternatif hakim boleh memilih 
antara tuduhan primair, subsidiair atau selanjutnya untuk 
diperiksa terlebih dahulu, sedangkan pada tuduhan subsi
diair di sini hakim harus memeriksa pertama-tama tuduhan 
primair, dan jika tidak terbukti barulah hakim akan me
meriksa tuduhan subsidiair dan seterusnya.

3« Pers.varatan Surat Tuduhan
Dalam pembahasan kali ini saya menunjuk pasal-pasal 

yang berhubungan dengan pembuatan surat tuduhan, yaitu pa
sal 12 Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang 
No, 15 tahun 1961; di samping itu masih diperlukan syarat 
lain sebagai pedoman dalam membuat surat tuduhan yaitu pa
sal 250 ayat k dan pasal 250 ayat 7 RIB.

Dalam RIB tuduhan harus memenuhi dua syarat: (a) 
syarat formal; (b) syarat materiil. Syarat formal terdapat 
dalam pasal 250 ayat 7 RIB pada surat tuduhan harus dise- 
butkan: nama, umur, tempat lahir, pekerjaaan dan alamat 
terdakwa. Jadi pokoknya yang bersangkut paut dengan iden-

16
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titas terdakwa.
Syarat materiil suatu tuduhan terdapat dalam pasal 

250 ayat RIB surat tuduhan harus memuat:
(a) perbuatan-perbuatan yang dituduhkan;
(b) waktu dan tempat perbuatan itu kira-kira dilakukan;
(c) keterangan-keterangan mengenai keadaan-keadaan, teru- 

tama yang memberatkan atau meringankan kesalahan ter
dakwa.

Apabila syarat-syarat dalam a dan b tidak dipenuhi beraki- 
bat batalnya tuduhan, sedangkan syarat-syarat dalam c ti
dak berakibat demikian.

Setelah berlakunya Undang-undang Pokok Kejaksaan di 
samping RIB sebagai pedoman yang berlaku, menurut Undang- 
undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 'tahun 
1961, maka persyaratan surat tuduhan terdapat dalam pasal
12 ayat 3 dari Undang-undang Pokok Kejaksaan yang menentu
kan bahwa surat tuduhan harus dan dapat dimengerti oleh 
terdakwa, Ketentuan ini diperlukan agar supaya terdakwa 
mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Jika sifat dan ha- 
kekat tersebut dalam pasal 12 ayat 3 dari Undang-undang 
Pokok Kejaksaan tidak dipenuhi maka dapatlah dikatakan 
bahwa terdakwa dirugikan haknya untuk membela diri. Jelas 
di sini tidak ada ketentuan apa yang terdapat dalam pasal 
250 ayat dan pasal 250 ayat 7 RIB sehingga dalam pembuat- 
an surat tuduhan persyaratan formal dan materiil tetap ber- 
pedoman pada RIB.

17
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Menurut I.A. Nederburgh ada dua macam pembatalan
yang dapat terjadi jika sesuatu tuduhan tidak memenuhi
syarat-syarat; (a) pembatalan formal;(b) pembatalan ha- 

nkiki. Pembatalan yang formal adalah pembatalan yang di- 
sebabkan karena tidak dipenuhinya persyaratan pokok yang 
ditentukan sendiri oleh undang-undang, jadi dalam hal ini 
dapat dilihat pada ciri-ciri yang bersifat lahir dan di- 
haruskan oleh undang-undang.

Contoh pembatalan yang formal. Putusan HP 11 Janu- 
ari 1932. Dalam tuduhan tidak dinyatakan suatu tempat 
terjadinya kejahatan; hakim dalam putusannya tidak boleh 
mencantumkan suatu persyaratan tempat, ia harus menyata-

Qkan tuduhan tersebut batal.
Pembatalan yang hakiki adalah pembatalan karena 

berdasarkan penilaian hakim, karena tidak dipenuhi suatu 
syarat yang dianggap penting dalam pembuatan surat tuduh
an, misalnya, dalam membuat surat tuduhan tidak terang, 
tidak jelas dan kabur. Contoh pembatalah yang hakiki:

Putusan H.R. 18 Oktober 1926 N.J. 1926. 1217. Karena 
terdakwa dirugikan dalam pembelaan dirinya atau karena 
tidak memungkinkan pemeriksaan yang sebaik-baiknya da
lam persidangan: "Bahwa terdakwa telah mempergunakan 
izin yang telah diberikan kepadanya tanpa memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan". Dalam tuduhan ini, ti
dak dinyatakan syarat-syarat mana^dari sedemikian ba- 
nyak syarat yang telah dilanggar*

18

1 A. Karim Nasution, loc^cit

9Ibid.. h. 86.
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8Ibid., h. 85.
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Menurut Nederburgh, hanya pembatalan formilah yang 
dianggap tidak meraenuhi syarat-syarat tersebut dalam 
pasal 250 ayat if RIB, sedang pembatalan yang hakiki 
yang disebabkan karena sesuatu tuduhan tidak jelas, 
tidak demikian halnya, karena dalam pasal 250 ayat if 
RIB tidak ada ketentuan perbuatan-perbuatan yan^di- 
tuduhkan tersebut harus diuraikan secara jelas.

Menurut hemat saya, pendapat Nederburgh kurang kuat, ka
rena maksud dari penyebutan yang dituduhkan sebagaimana 
diharuskan oleh pasal 250 ayat k RIB ialah untuk mengu- 
raikan perbuatan tertuduh dengan jelas dan terang, sehing- 
ga dapat dimengerti oleh terdakwa dan hakim* Jadi dengan 
demikian maksud dari tuduhan sulit dan tidak dapat dipa- 
hami dan akibatnya tidak mungkin dilakukan pemeriksaan 
dengan baik* Surat tuduhan yang tidak jelas dianggap ti
dak memenuhi ketentuan pasal 250 ayat if RIB dan harus di- 
batalkan. Pada saat ini kiranya tidak usah dipertentang- 
kan lagi mengenai persyaratan bahwa surat tuduhan terse
but harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa, ka
rena persyaratan ini telah dengan tegas dicantumkan dalam 
pasal 12 ayat 3 dari Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu 
Undang-undang No. 15 tahun 1961.

Kalau pasal 12 ayat 3 dari Undang-undang Pokok Ke
jaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun I96I menitikbe- 
■ratkan kepada kepentingan terdakwa sehingga ketentuan bahwa 
surat tuduhan harus terang dan jelas bagi terdakwa, timbul 
suatu pertanyaan, bagaimanakah kalau terjadi suatu kaeus

19
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di mana surat tuduhan tersebut jelas bagi terdakwa, te- 
tapi tidak jelas bagi hakim. Rasanya kurang tepat kalau 
dipikirkan bagaimana bisa terjadi, justru hakim yang meng- 
anggap tuduhan tersebut tidak jelas sedangkan terdakwa 
tidak. Namun demikian hal tersebut bisa saja terjadi ka
rena berdasarkan kepentingan dan wewenang antara terdakwa 
dengan hakim terdapat perbedaan. Kalau terdakwa mengata- 
kan telah mengeti atas isi tuduhan, mungkin hal ini dihu- 
bungkan dengan kepentingannya dalam hal mengadakan pembe- 
laan, serta pengalamannya dalam perkara tersebut. Sedang
kan bagi hakim sebagai seorang yang akan memeriksa dan me- 
nilai perbuatan yang dituduhkan belum tentu demikian ada
nya. Bagi hakim harus pandai-pandai menilai sendiri isi 
tuduhan tersebut atas dasar syarat-syarat yang sudah di- 
tentukan dalam pasal 250 ayat k RIB dan Undang-undang Po
kok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 19&1.

20

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SURAT TUDUHAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SJARIEF OESMAN



MASALAH YANG TIMBUL DALAM SURAT TUDUHAN
BAB III

1. Isi Surat Tuduhan
Dalam merumuskan perbuatan terdakwa hendaknya ja- 

ngan sampai terdapat pertentangan satu dengan yang lain 
antara bagian-bagian dalam surat tuduhan* Hal yang de
mikian itu dapat meragukan pada terdakwa atau hakim yang 
memutuskan perkara yang sesuai dengan apa yang dituduh
kan kepadanya. Menurut pasal 250 ayat k RIB dalam surat 
tuduhan itu harus jelas dan lengkap perbuatan-perbuatan 
yang dituduhkan kepada terdakwa, sesuai dengan bunyi pe- 
raturan hukum pidana yang mengancam perbuatan itu. Hal 
ini dapat diambil dalam praktek.

Menurut Moeljatno, dalam teori maupun praktek pera- 
dilan Nederland dan disini sampai keluarnya undang- 
undang pokok kejaksaan, masih menjadi kebulatan pen- 
dapat, bahwa dalam merumuskan perbuatan itu, dua 
syarat harus dipenuhi, yaitu :
a. harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi dan,
b. dalam lukisan itu harus ternyata pula adanya un- 

sur-unsur yuridis dari kejahatan yang dituduhkan.
Jadi membuat surat tuduhan bukan merupakan hal yang gam-
pang; oleh karena itu harus disebutkan apa yang telah
terjadi dan kejadian itu harus melanggar pasal tertentu.

Jonkers mengatakan, bahwa walaupun hukum, dengan mak
sud memiliki, dan dengan sengaja adalah demikian juga 
Sebaliknya: karena kealpaan, rupanya dianggap sebagai

"^Moeljatno, Hukum Acara Pidana, 1978, h. 38
21
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elemen yuridie saja, dan H.R* memutuskan bahwa dalam 
pasal 359 dan pasal 360 KUHP harus disertai dengan 
perkataan "teledor" dan "kurang penghati-hati".

Dengan bertitik tolak pada pendapat Jonkers tersebut di 
atas, Moeljatno menambahkan dengan suatu contoh, misal- 
nya, dalam kasus kecelakaan lalu-lintas, maka perlu dije- 
laskan di sini bahwa perbuatan sopir yang tidak mengerem 
atau tidak mengurangi kecepatan pada hal pada waktu itu 
sang sopir melewati tikungan, unsur ini harus terurai 
dalam surat tuduhan. Dari kebiasaan praktek serta penda
pat dari beberapa penulis yang telah saya uraikan di atas, 
jelas belum ada kriteria obyektif sebagai pemisah antara 
elemen yuridis dengan gambaran yang nyata terjadi karena 
banyak tergantung kepada pendapat para pribadi pembuat 
surat tuduhan yang seringkali dipengaruhi oleh keadaan- 
keadaan tertentu. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh A. 
Karim Nasution bahwa jika ada keraguan, apakah suatu kua- 
lifikasi juga merupakan pengertian yang nyata atau tidak, 
maka seyogianya dihindari penggunaannya. Hal yang demikian 
dapat dianggap baik untuk menguraikan perbuatan yang ditu
duhkan dalam bahasa sehari-hari sesuai dengan apa yang di
simpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Kejaksaan 
yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961 pasal 12 ayat 3 bah
wa surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh

22
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ketentuan ini diperlukan agar supaya hak asasi terdakwa 
tidak dilanggar dan dapat diperlakukan sebaik-baiknya. 
Tentang apakah tertuduh nantinya bisa dipersalahkan atau 
tidak, di dalam surat tuduhan tidak perlu dimasukkan ka
rena hal tersebut termasuk pertanggungjawaban pidana, di 
mana hakimlah yang nantinya akan menilai dalam putusan- 
nya* Menurut Moeljatno "perbuatan pidana adalah perbuat
an yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
disertai sncsman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".1^ Menurut 
beliau larangannya ditujukan kepada perbuatan, sedang an- 
camannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadi- 
an tersebut.

Pada uraian selanjutnya, beliau mengatakan: Perbuat
an pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatannya, 
yaitu sifat dilarangnya dengan diancam pidana bagi 
yang melanggar (criminal act).
Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana sepey- 
ti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada kea- 
daan/hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu 
kesalahannya (criminal liability atau criminal respon
sibility) . ^

Dari uraian di atas maka secara konkrit dapat dikatakan 
bahwa uraian perbuatan yang terdapat dalam surat tuduhan 
haruslah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan perbuatan- 
perbuatan dalam undang-undang yang ada sanksi pidananya.

23

•^Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Ja- 
wab dalam Hukum Pidanaf Seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, 1969, h. 9.

■^Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana I. Seksi Hukum 
Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1969» h. 43*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SURAT TUDUHAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SJARIEF OESMAN



Menurut hemat saya, dengan menempuh cara demikian maka 
kemungkinan kecil sekali adanya surat tuduhan yang isi- 
nya kurang jelas dan tidak dimengerti oleh terdakwa, se
hingga dengan demikian perintah pasal 12 ayat 3 Undang- 
undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 
1961 telah terpenuhi.

2. Mengubah dan Menambah Surat Tuduhan
Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Kejak

saan pada pasal 12 ditentukan bahwa jaksa yang membuat 
surat tuduhan dan bukan lagi ketua pengadilan, sehingga 
pasal 250 ayat 4 RIB ditafsirkan berlaku bagi jaksa dan 
bukan lagi berlaku bagi hakim.

Menurut pasal 282 ayat 1 RIB, jika pada pemeriksaan 
itu dapat diketahui beberapa hal, yang tidak dise- 
but dalam surat tuduhan, tetapi yang menurut undang- 
undang dapat menjadi alasan akan memberatkan hukum
an maka ketu&c-berkuasa lagi menambah tuduhan menge
nai hal itu. ^

Pasal 282 RIB menentukan bahwa:
(a) jika pemeriksaan itu dapat diketahui beberapa hal 

yang tidak disebut dalam surat tuduhan, tetapi menu- 
rut undang-undang boleh mengadakan alasan akan mem
beratkan pidana, maka berkuasalah ketua akan menam
bah tuduhan itu;

(b) jika di luar hal yang tersebut dalam sub a di atas

24

"^M. Karjadi, Reglemen Indonesia yang PibaharuiT 
S.1941 No. Politeia, Bogor, 1975, h, 80.
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ini ketua menimbang, bahwa surat tuduhan patut diu- 
bah, maka berkuasalah ia akan mengubah surat tuduhan 
itu, meskipun karena perubahan itu merupakan perbu
atan yang disalahkan tetapi tiada patut dihukum, men- 
jadi perbuatan yang patut dihukum, Akan tetapi per
buatan yang menjadikan tuduhan itu tiada lagi mengan- 
dung perbuatan itu juga menurut ketentuan pasal 76 
KUHP tidak boleh dilakukan;

(c) ketua memberitahukan atas perubahan tersebut pada ayat 
di atas kepada orang yang dituduh serta memberi kesem- 
patan pula kepadanya akan mengeluarkan perasaannya ten
tang hal itu, jika tidak diperbuat demikian maka penga
dilan negeri tidak boleh memperhatikan perubahan itu;

(d) jika dapat diterima perkataan orang yang dituduh, bahwa 
karena perbuatan itu perlu diberi waktu kepadanya guna 
pembelaan dirinya, maka pengadilan negeri menangguhkan 
pemeriksaan itu dengan ketentuan lamanya;

(e) perubahan lain daripada yang diizinkan menurut pasal 
ini pada tuduhan itu, seperti tidak diperbuat

Dengan berlandaskan pada Surat Edaran Bersama dari Mahkamah 
Agung dan Jaksa Agung pada tanggal 20 Oktober 1962 N0.6/MA/ 
1962/24/SE, sekarang yang berhak mengubah surat tuduhan ada
lah jaksa, Walaupun dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan ti
dak dinyatakan, akan tetapi dalam Surat Keputusan Bersama
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ini tegas disebutkan jaksalah yang mempunyai wewenang 
untuk mengubah surat tuduhan.

Menurut saya materi pasal 282 RIB yang semula 
berlaku bagi hakim juga berlaku bagi jaksa dalam menam
bah dan mengubah surat tuduhan. Dalam Undang-undang Po
kok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961 di 
sini tidak dicabut berlakunya RIB, malahan pasal 2, pa
sal 10 dan pasal 11 dari Undang-undang Pokok Kejaksaan 
tersebut tegas-tegas memerintahkan agar mengikuti keten- 
tuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Hukum 
Acara Pidana cq RIB karena materi dari pasal 282 RIB te
tap berlaku dan dalam hal ini jaksa dalam mengubah dan 
menambah i6i surat tuduhan harus berlandaskan pasal-pa- 
sal tersebut.

Secara logika adalah wajar barang siapa yang mem
buat surat tuduhan ialah yang seharusnya mengubah atau 
menambah surat tuduhan tersebut, Apabila hakim berpenda- 
pat bahwa surat tuduhan itu perlu diubah dan atau ditam- 
bah, maka hakim tersebut berwenang member! saran-saran 
kepada jaksa untuk dengan segera melakukan perubahan atau 
penambahan, apabila perkara itu telah diserahkan kepada 
hakim tetapi belum diajukan ke muka sidang.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa penam- 
bahan dalam surat tuduhan tidak boleh dilakukan, sebelum 
hal-hal tersebut ternyata dari pemeriksaan di persidang- 
an. Kalau suatu perbuatan sedang diperiksa di sidang
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pengadilan, selama itu rumusan perbuatan yang dituduhkan 
boleh diubah, asal saja perbuatan yang dituduhkan masih 
tetap sama. Kalau tidak sama ini berarti memperlakukan 
terdakwa seenaknya saja.

Setelah saya mengetahui mengenai kedudukan pasal 
282 RIB maka mengubah dan menambah surat tuduhan dalam 
sidang yang dilakukan oleh jaksa atas penambahan tersebut 
harus didasarkan pada batas-batas ketentuan yang tercan- 
tum dalam pasal 282 RIB. Dengan perkataan lain, pada po- 
koknya selama sidang berlangsung tuduhan boleh diubah 
dengan perubahan yang bagaimana, asal saja dengan peru
bahan tersebut tidak menjadikan perbuatan lain dalam arti 
pasal 76 KUHP.
Pasal 76 KUHP menentukan:

(1) Ketjuali dalam hal keputusan hakim masih boleh di
ubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali 
lagi lantaran perbuatan jang baginja telah diputus 
kan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan 
jang tidak boleh diubah lagi. Jang dimaksudkan di 
sini dengan Hakim Negara Indonesia, ialah djuga 
hakim dalam negeri jang radjanja atau penduduk In- 
donesianja berhak memerintah sendiri, demikian 
djuga dinegeri jang penduduk Indonesianja, dibiar- 
kan menentukan pidana sendiri.

(2) Djika putusan itu berasal dari hakim lain, maka 
penentuan tidak boleh didjalankan terhadap orang 
itu oleh sebab perbuatan itu djuga dalam hal : 
le. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan

hukuman
2e. Putusan hukuman dan hukumannja itu habis didja- 

lankannja, atau mendapat ampun atau hukuman 
itu gugur (tidak-, dapat didjalankan lagi karena 
liwat waktunja). '

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta 
Komentar-komentarnja lengkap pasal demi pasal* Poleteia, 
Bogor, 1973, h. 77.
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Dengan demikian jelaslah apa yang terdapat dalam pasal 
76 KUHP menentukan bahwa seseorang tidak dapat dituntut 
sekali lagi, karena perbuatan yang baginya telah diberi 
keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Tujuannya untuk menunjang tinggi putusan hakim dan untuk 
kepastian hukum bagi mereka yang diadili.

3* Pen.vebutan Waktu dan Tempat dalam Surat Tuduhan
Pasal 250 ayat 4 RIB menyebutkan bahwa waktu dan 

tempat perbuatan tersebut yang dilakukan harus dicantum- 
kan dalam surat tuduhan. Dengan disebutkannya waktu dan 
tempat perbuatan yang dilakukan, maka bagi terdakwa le- 
bih mudah untuk mengetahui perbuatan mana, waktu dan ka- 
pan serta di mana yang dituduhkan kepadanya. Selain bagi 
kepentingan terdakwa maka yang berhubungan dengan waktu:
(a) alibi terdakwa, kalau hakim yakin akan kebenaran ali

bi terdakwa maka terdakwa dibebaskan;
(b) umur terdakwa yang dalam hal ini menyangkut pertang- 

gungjawaban pidana pasal 44 KUHP dan pasal 45 KUHP;
(c) umur korban misalnya dalam hal delik-delik susila 

pasal 287 KUHP;
(d) kedaluarsa menurut pasal 78 KUHP dan pasal 82 KUHP;
(e) penentuan adanya recidive dalam pasal 486 KUHP d*n 

pasal 488 KUHP;
Sedangkan yang dapat dikatakan berhubungan dengan tempat:
(a) kompetensi relatif dari pengadilan menurut pasal 

252 RIB;
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(b) keadaan-keadaan yang memberatkan misalnya waktu ma- 
lam hari menurut pasal 363 ayat 1 KUHP;

(c) asas legalitas menurut pasal 1 KUHP,
Menurut yurisprudensi, HR 18 Juni 1928 nomor 1438 

penyebutan surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan 
perbuatan tersebut dalam tahun 1920 sampai dengan tahun

1 o1926 adalah cukup untuk menyatakan waktu, Penyebutan 
tempat dan waktu menurut hemat saya tidak perlu secara 
teliti sekali, karena menurut pasal 250 ayat 4 RIB penye- 
butannya cukup dengan kira-kira saja, Menerangkan waktu 
dan tempat perbuatan itu dilakukan kalau tidak disebut 
semuanya maka surat tuduhan itu batal*

Menurut pasal 250 ayat 4 RIB keadaan-keadaan yang 
dicantumkan dalam surat tuduhan yaitu waktu dan tempat 
di mana perbuatan itu dilakukan, dan diterangkan juga hal- 
hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan ter
dakwa, Sebagai contoh, misalnya, tentang kualitait dari 
barang yang dicuri, atau tentang umur terdakwa yang belum 
mencapai 16 tahun, dan karenanya ada alasan meringankan, 
dan selanjutnya alasan yang memberatkan terdakwa adalah 
seorang residive (pasal 486 KUHP),

Dalam pasal 250 ayat 4 RIB disebutkan keadaan-kea- 
daan ini tidak diharuskan, tetapi hanya merupakan anjuran
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yaitu dengan kata-kata "hendaklah” dan karenanya tidak 
dicantumkannya hal-hal tersebut tidak berakibat pembatal
an surat tuduhan.

Menurut hemat saya, kalau keadaan-keadaan tersebut 
tidak disebut dalam surat tuduhan secara prinsipiil tidak 
akan merugikan terdakwa karena biasanya dalam requisitoir 
jaksa dan juga dalam pleidooi pembela, dan pada akhirnya 
dalam putusan hakim, hal-hal yang memberatkan dan mering
ankan kesalahan tertuduh akan diuraikan sebagai bahan per- 
timbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Sedangkan kalau kita melihat pada Kitab Undang- 
undang Hukum Acara Pidana yang menyangkut surat tuduhan 
tidak banyak berbeda dengan apa yang terdapat dalam RIB* 
Mengenai siapakah yang seharusnya membuat surat tuduhan, 
di sini saya dapat membedakan ketentuan yang terdapat da
lam RIB dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ya
itu Undang-undang No, 8 tahun 1981. Dalam RIB yang membuat 
surat tuduhan adalah jaksa yang terdapat dalam pasal 250 
RIB yang terdiri dari 18 ayat; dalam pasal 250 RIB di sini 
kelihatannya kurang terperinci mengenai identitas terdakwa. 
Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang membuat surat 
tuduhan penuntut umum dengan nama surat dakwaan yang ter
dapat dalam pasal 143 yang terdiri dari empat ayat; dalam 
pasal 143 ini penuntut umum dalam membuat surat dakwaan 
sangat terperinci mengenai identitas terdakwa dan terurai,
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cermat, jelas, dan lengkap mengenai ancaman pidana yang 
didakwakan.

Tentang penambahan dan perubahan surat tuduhan 
yang terdapat dalam RIB berbeda sekali dengan apa yang 
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
Dalam RIB jelasnya pasal 282 terdiri dari lima ayat, se- 
hingga kelihatannya kurang terperinci dalam menambah dan 
mengubah surat tuduhan. Sedangkan dalam Kitab Undang- 
undang Hukum Acara Pidana pada pasal 144 hanya terdiri 
dari tiga ayat, dan dalam ayat satu ditegaskan bahwa pe
rubahan surat dakwaan tujuannya untuk penyempurnaan dan 
untuk tidak dilanjutkan penuntutannya. Sedangkan dalam 
ayat dua ditegaskan bahwa perubahan surat dakwaan dapat 
dilakukan hanya satu kali dan selambat-lambatnya tujuh 
hari sebelum sidang dimulai.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana di samping terdapat perbaikan dan kemajuan secara 
positip juga masih ada kelemahan-kelemahan yang memerlu- 
kan tanggapan untuk perbaikan. Kekurangan dan kelemahan 
dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu harus di- 
tutup dengan interpretasi yang diarahkan kepada kesatuan 
pendapat yang dapat menjamin kepa6tian hukum.

Dengan hadirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana dapat mewujudkan prinsip peradilan dilaksanakan 
dengan cepat, sederhana, dan biaya murah, sehingga betul- 
betul dijamin perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia demi terselenggaranya negara hukum.
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BAB IV 
KASUS KOO HAN KIE

Sebagai contoh kasus peradilan untuk mendukung tu- 
lisan ini, saya akan mengemukakan putusan Pengadilan Ne- 
geri Semarang no. 10/1966/K.S. tanggal 16 Pebruari 1966, 
putusan Pengadilan Tinggi Semarang no. 3^/1966/Pid/P.T. 
Smg* tanggal 6 juni 1968 dan putusan Mahkamah Agung no.
15 K/Kr/1969 atas Koo Han Kie berumur 21 tahun, pekerja- 
an direktur Commanditair Vennootschap Khing Hoe, warga 
negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Warung no. 69 
Semarang.

1. Duduknva perkara
Koo Han Kie Direktur dari CV Khing Hoe telah mela- 

kukan/menyuruh melakukan pembuatan nota-nota/pembukuan 
mengenai penjualan bermacam-macam tekstil dari tokonya 
yang tidak benar dengan maksud atau nyata-nyata dengan 
maksud untuk melepaskan diri dari pengawasan pemerintah 
mengenai larangan menaikan harga sebagai akibat dikeluar- 
kannya Pen.Pres. no. 27 tahun 1965 atau yang dapat dike- 
tahuinya atau patut diketahuinya mengganggu menghambat, 
atau mengacaukan perdagangan yang mempunyai pengaruh lu- 
as terhadap hajat hidup rakyat; maka Koo Han Kie dituduh: 
bila dilihat dari bunyi putusan Pengadilan Negeri Semarang 
tersebut, terdakwa dituduh; primair, melanggar pasal 1
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ayat Id Pen.Pres. 11 tahun 1963 yaitu tindak pidana sub- 
versi; subsidiair, melanggar pasal 263 Kitab Undang-un
dang Hukum Pidana yaitu pemalsuan surat.

2« Pertimbangan Hukum
Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan 

dengan pertimbangan antara lain, bahwa perkataan "suatu 
perbuatan dalam pasal 1 ayat 1 Pen.Pres. no. 11 tahun 
1963, sebagai "abstracte generalisering", bisa terdiri 
dari tindakan-tindakan tunggal. Bisa juga terdiri dari 
rentetan tindakan-tindakan yang sudah merupakan perbuat
an-perbuatan sendiri, yang harus diperinci sebagai "con
crete specificatie11, sebagaimana dimuat dalam bab a sam- 
pai dengan c tuduhan pertama, sehingga dengan ini jelas 
perbuatan-perbuatan apakah yang telah dilakukan dalam 
perkara ini; selanjutnya unsur-unsur utama dari delik ini 
ialah, adanya "maksud", "nyata-nyata dengan maksud" dike- 
tahuinya, atau "patut dapat diketahuinya".

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Semarang dalajn men
jatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain, bahwa 
menurut pendapat pengadilan tinggi perobahan yang dilaku
kan oleh pengadilan negeri atas tuduhan terdakwa tersebut 
tidak melanggar pasal 282 RIB karena tidak merubahnya se- 
begitu rupa hingga memasukkan delik lain di dalamnya dan 
hanya merupakan penambahan feiten saja sebagai dasar tin
dak pidana subversi, hanya bentuknya kurang elegant ka-
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karena oleh jaksa tuduhan semula merupakan tuduhan al
ternatif.

Demikian juga terhadap Putusan Mahkamah Agung da
lam menjatuhkan putusannya dengan pertimbangan, antara 
lain, bahwa pasal 282 RIB tersebut memberikan kekuasaan 
untuk merubah surat tuduhan itu dengan suatu pembatasan, 
yaitu jangan sampai perubahan itu perbuatan pidana yang 
dituduhkan berubah menjadi perbuatan pidana lain.

Menimbang bahwa akibat kesalahan pengadilan ter
sebut maka batalah semua perbuatan hukum/pemeriksaan 
yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan berikut putus- 
an-putusan yang telah dijatuhkan kepada para pemohon ka- 
sasi/para terdakwa, sehingga perlulah pemeriksaan-peme- 
riksaan beberapa putusan baik oleh pengadilan negeri mau- 
pun oleh pengadilan tinggi dalam perkara ini diulang kem- 
bali*

3« Komentar
Segi yang menarik untuk dikemukakan yaitu tertuduh 

Koo Han Kie bersalah melakukan kejahatan dalam tuduhan 
subversi *

Dalam kasus ini pengadilan Negeri Semarang menja
tuhkan putusan terhadap Koo Han Kei melakukan kejahatan 
subversi sesuai dengan apa yang telah dibacakan dan ter
dapat dalara surat tuduhan yang dibuat oleh jaksa, karena 
perbuatan terdakwa berbuat dengan sengaja dan dilakukan
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dengan sengaja. Seharusnya menurut pendapat saya terdak
wa tidak dikenakan tindak pidana subversi yang terdapat 
dalam pasal 1 ayat Id Pen.Pres 11 tahun 19&3, akan te
tapi cukup pengadilan negeri menjatuhkan pidana sesuai 
dengan pasal 363 KUHP pemalsuan surat.

Sedangkan pengadilan tinggi beranggapan bahwa pe
rubahan yang dilakukan oleh pengadilan negeri atas tuduh
an terdakwa tersebut tidak melanggar pasal 282 RIB# Akan 
tetapi menurut pendapat saya sangat bertentangan dengan 
pasal 282 RIB, karena perubahan tersebut telah berakibat 
perbuatan yang dituduhkan berubah menjadi perbuatan lain, 
Perbuatan yang dituduhkan semula kepada terdakwa adalah 
"menyuruh berbuat" yang oleh pengadilan negeri diubah men
jadi "membujuk untuk melakukan kejahatan" yang berupa per
buatan lain, karena obyek tuduhan pertama adalah orang- 
orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, 
sedangkan tuduhan kedua obyek itu merupakan orang-orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka hal tersebut di
anggap tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga peru
bahan tersebut dinyatakan batal demikian juga pemeriksan- 
pemeriksaan tersebut tidak sah.

Demikian juga terhadap pertimbangan hukum dari Mah- 
kamah Agung saya kurang sependapat apabila pemeriksaan-pe- 
meriksaan beserta putusan-putusan baik oleh pengadilan ne
geri maupun pengadilan tinggi harus diulangi kembali. Hal 
semacam ini sangat membuang-buang waktu, tenaga dan ongkos-
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ongkos yang akan diperlukan untuk mengulangi, sedangkan 
perkara tersebut dengan susah payah telah memakan waktu 
berbulan-bulan dalam memeriksa dan mengadili.
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P E N U T U P
BAB 2

1. Ringkasan
Adanya surat tuduhan adalah manifestasi dari salah 

satu asas yang paling fundamental dalam hukum acara pidana. 
Kalau pada mulanya yang membuat surat tuduhan adalah ketua 
pengadilan negeri akan tetapi dengan terbitnya Undang-un
dang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961 
yang membuat surat tuduhan adalah jaksa.

Surat tuduhan merupakan dasar dari pemeriksaan dan 
juga menyangkut kepentingan seseorang dalam proses pidana 
maka oleh undang-undang ditetapkan syarat formal dan sya
rat materiil yang harus dipenuhi agar tuduhan tersebut ti
dak dibatalkan oleh hakim, sehingga dalam pembuatan surat 
tuduhan persyaratan formal dan materiil tetap berpedoman 
pada RIB.

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Kejaksa
an yaitu Undang-undang No. 15 tahun 1961 dalam pasal 12 
ayat 3 bahwa surat tuduhan harus terang dan dapat aimenger- 
ti oleh terdakwa, ketentuan ini diperlukan agar supaya har- 
kat dan martabat terdakwa tidak dilanggar dan dapat diper- 
lakukan sebaik-baiknya.

Tentang kedudukan pasal 282 RIB menambah dan mengu
bah surat tuduhan selama dalam pemeriksaan, jaksa masih di- 
beri wewenang untuk mengubah surat tuduhan, asalkan peru-
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bahan tersebut tidak merupakan perbuatan yang lain dari 
perbuatan semula. Persyaratan ini tetap merupakan hal 
yang bahaya bagi kepentingan terdakwa, karena tergantung 
pada perkembangan penafsiran bagi kepentingan terdakwa, 
dan tergantung dari perkembangan penafsiran itu sendiri.

Pasal 250 ayat k RIB tidak menuntut penyebutan 
waktu dan tempat secara teliti, tetapi cukup dengan kira- 
kira saja dan dengan dasar inilah saya berpendapat bahwa 
agak kontras kalau kelalaian penyebutan waktu dan tempat 
diancam dengan pembatalan,

2. Saran-saran
Dalam rangka pembentukan hukum acara pidana yang 

baru sebaiknya tetap dipertahankan materi pasal 12 ayat 3 
dari Undang-undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang 
No* 15 tahun 1961, bahwa surat tuduhan harus terang dan 
dapat dimengerti oleh terdakwa karena menyangkut hak asa- 
si manusia.

Ditentukannya jaksa yang membuat surat tuduhan mem- 
bawa banyak konsekuensi bagi pasal-pasal di dalam RIB yang 
dulunya berlaku bagi hakim dan sekarang diberlakukan bagi 
jaksa. Tentunya sulit dicapai sinkronisasi baik antara ke
tentuan yang baru dengan ketentuan yang lama* Sedangkan 
ketentuan yang baru hanya ada tambahan di sana sini agar 
dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan 
ketentuan yang lama tidak seluruhnya dicabut. Oleh karena
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itu apa yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum A- 
cara Pidana yang bersangkut paut dengan pembuatan surat 
tuduhan masih perlu disempurnakan.

39

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SURAT TUDUHAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SJARIEF OESMAN



DAFTAR BACAAN

Atang Ranoemihardja, R., Hukum Acara Pidana. Tarsito, 
Bandung, 1976.

Karjadi, K., Reglemen Indonesia .yang Dibaharuhi,. S.1941 
Politeia, Bogor, 1975*

Moeljatno, Hukum Acara Pidana. 1978
________, Azas-azas Hukum Pidana I. terbitan Seksi Hukum

Pidana Fakullas Hukum Universitas Gajah Mada, 1969.
_______, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam

Hukum Pidana. terbitan Seksi Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada, 1969.

Nasution Karim, A., Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses 
Pidana. tanpa penerbit, tanpa tahun.

Soesilo, R*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Ko- 
mentar-komentarn.ia lengkap nasal demi pasal. Politeia 
Bogor, 1973.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SURAT TUDUHAN SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SJARIEF OESMAN


	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-1.cover
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-2.kata-
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-3.dafta-
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-4.babi
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-5.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-6.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-7.babi-
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-8.babv
	gdlhub-gdl-s1-2013-sjariefoes-24757-9.dafta-



