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MATA KULIAH HUKUM ACARA MATA KULIAH HUKUM ACARA 
PIDANA TERAPAN/KEMAHIRANPIDANA TERAPAN/KEMAHIRAN

•• Adalah pembelajaran hukum acara Adalah pembelajaran hukum acara 
pidana terapan, tidak lagi mempepidana terapan, tidak lagi mempe--
lajari hukum acara pidana normatif.lajari hukum acara pidana normatif.

•• Buku Wajib: Buku Wajib: KEMAHIRAN KEMAHIRAN 
PRAKTIK HUKUM PIDANAPRAKTIK HUKUM PIDANA Oleh Oleh 

Drs. Adami Chazawi, S.HDrs. Adami Chazawi, S.H
•• Mahasiswa disamping wajib Mahasiswa disamping wajib 

membaca buku, harus banyak membaca buku, harus banyak 
berlatih mandiri atau kelompok      1berlatih mandiri atau kelompok      1
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Tujuan Tujuan Belajar Hukum Acara Belajar Hukum Acara 
Pidana Kemahiran/terapanPidana Kemahiran/terapan

1. Mengenal & memahami segala kegiatan 
dalam menjalankan/penyelesaian 
perkara pidana

2. Memiliki kemampuan analis masalah 
hukum

3. Dapat membuat surat-2 penting dalam 
menjalankan bantuan hukum perkara 
pidana

4. Dapat menjalankan bantuan hukum 
perkara pidana secara  mandiri          2      
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KEGIATAN BELAJAR HUKUM KEGIATAN BELAJAR HUKUM 
ACARA PIDANA TERAPANACARA PIDANA TERAPAN

• Aktif Mengikuti Perkuliahan di kelas 
• Membahas kasus-kasus untuk 

mempertajam kemampuan analis 
masalah hukum (tugas rumah)

• Latihan-2 membuat surat-2 penting 
dlm menjalankan perkara pidana 
(tugas rumah)

• Test kemampuan analis masalah 
hukum                                         3
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LatihanLatihan--2 membuat surat2 membuat surat--2 penting 2 penting 
dalam menjalankan bantuan hukum dalam menjalankan bantuan hukum 

perkara pidana (tugas rumah):perkara pidana (tugas rumah):

1. Surat Kuasa bantuan hkm di semua 
tingkat pemeriksaan

2. Eksepsi & tanggapan atas eksepsi
3. Perlawanan terhadap putusan sela
4. Pembelaan & Duplik
5. Menyusun memori dan kontra 

memorie upaya-2 hukum               4
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SURAT KUASA BANTUAN HUKUM SURAT KUASA BANTUAN HUKUM 
DLM PERKARA PIDANA:DLM PERKARA PIDANA:

• Srt kuasa pendampingan sebagai saksi 
ditingkat penyelidikan & penyidikan

• Srt kuasa pendampingan tersangka pd 
tahap penyidikan

• Srt kuasa pendampingan terdakwa pd 
tahap pemeriksaan sidang pengadilan 
tingkat pertama (PN)

• Srt kuasa dlm melakukan upaya hukum 
(banding, kasasi, grasi & PK)           5
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Dlm keadaan mendesak kuasa dapat 
dibuat secara lisan:

• Jika ditingkat penyidikan, pemberian 
kuasa ditulis dalam BA penyidikan

• Jika ditingkat pemeriksaan sidang 
pengadilan, maka di ucapkan dimuka 
hakim dan ditulis dalam BA Sidang 
pada hari itu

• Biasanya pada sidang berikutnya PH 
telah membuat surat kuasa  dan 
menyampaikanya setelah hakim 
membuka sidang                         6
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SYARATSYARAT--2 SURAT KUASA:2 SURAT KUASA:
• Diberi tanggal & tempat dibuatnya
• Ditandatangani oleh pemberi & penerima 

kuasa diatas kertas segel/ meterai seharga 
yg berlaku, jika penerima kuasa tdk dpt baca 
tulis, diganti dgn cap jempol tangan kiri 
dihadapan NOTARIS, hakim atau sekretaris 
pengadilan yg juga bertanda-tangan 
diatasnya (mengetahui)

• Isinya harus mengenai kuasa khusus
• Maksud & tujuan pemberian kuasa harus 

jelas, tdk menimbulkan kerancuan atau arti 
ganda                                                7
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SURAT KUASA SUBSTITUSI/ SURAT KUASA SUBSTITUSI/ 
SRT KUASA LIMPAHANSRT KUASA LIMPAHAN

• Adalah srt kuasa yg dibuat & diberikan 
oleh penerima kuasa semula pd pihak 
ketiga utk kepentingan pemberi kuasa 
semula, baik sebagian atau seluruhnya

• Dpt dibuat apabila penerima kuasa 
semula berhalangan untuk 
menjalankan seluruh atau sebagian 
pekerjaan yang diberikan pd penerima 
kuasa semula                                 8
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Contoh Surat Kuasa Pendampingan Terdakwa di Pemeriksan PNContoh Surat Kuasa Pendampingan Terdakwa di Pemeriksan PN

Surat Kuasa
Yang bertandatangan/bercap jempol tangan kiri *) dibawah ini, nama 
……………., umur ………tahun, pekerjaan …………, bertempat tinggal di ……… 
……………. Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) 
pensehat hukum pemberi kuasa dibawah ini, dan dengan ini menunjuk 
dan memberikan kuasa dengan hak substitusi  baik sebagian mapun 
seluruhnya kepada:

…………………………………….
Advokat/penasehat hukum, ijin praktik No. ……….. Tanggal ……….. Yang 
dikelurkan oleh ………………, anggota ……………….. Berkedudukan di kantor 
hukumnya di Jl …………………., Kota …………..

KHUSUS
Untuk bertindak selaku penasehat hukum /pembela pemberi kuasa 
dalam perkaranya, yaitu perkara pidana ditingkat pertama di Pengadilan 
Negeri …………….. perkara terdaftar pada regester No. ………………, sesuai 
surat dakwaan JPU tanggal ………………. No. …………….didakwa: Primer 
pasal ………………………….; Subsider: ……………………………….                 9
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Lanjutan contoh Surat KuasaLanjutan contoh Surat Kuasa

untuk keperluan pengurusan dan pembelaan perkara pemberi kuasa 
itu, maka penerima kuasa tersebut diatas baik sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama  berwenang sepenuhnya untuk menghadiri dan 
mendampingi pemberi kuasa dimuka persidangan pengadilan ybs, 
berbicara, memberikan keterangan, mengajukan eksepsi, menolak & 
mendengarkan saksi-2 dan alat0-2 bukti lainnya, membuat dan 
mengajukan pembelaan, mengajukan dan menandatangani surat-2 
permohonan seperti permohonan penetapan-2, penangguhan 
penahanan, perubahan jenis penahanan, permohonan pemeriksaan ahli, 
menghadap pada semua pejabat/instansi pemerintah maupun swasta, 
baik sipil maupun militer dan lain sebagainya; satupun tiada yang 
dikecualikan. Untuk singkatnya penerima kuasa dapat melakukan segala 
sesuatu yang dianggapnya perlu dan berguna berkenaan dengan 
pemberian kuasa ini yang sedianya dapat dilakukan sendiri oleh 
pemberi kuasa dalam perkara ini.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan di Malang pada 
tanggal …………………

Penerima Kuasa                             Pemberi Kuasa
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BA PENYIDIKAN. DIBUAT PENYIDIK. BA PENYIDIKAN. DIBUAT PENYIDIK. 
DASAR MEMBUAT SRT DAKWAANDASAR MEMBUAT SRT DAKWAAN

• Adalah berkas yg dibuat penyidik dlm 
usahanya mencari & memperoleh bukti 
terjadinya tindak pidana & menentukan 
tersangkanya

• Menggambarkan jalannya proses penyidikan, 
krn setiap tindakan yg dilakukan penyidikan 
hrs dibuat suratnya/berita acaranya 

• Berisi alat-2 bukti yg digunakan oleh JPU 
sebagai bahan membuat surat dakwaan & 
menjalankan pembuktian di sidang 
pengadilan                        11
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BAP BERISI SURATBAP BERISI SURAT--2 AL:2 AL:
• SPDP (ps 109 ay 1)
• Srt-2 perintah penyidikan, penangkapan, 

penahanan, penggeledahan dsb
• Srt-2 panggilan (tersangka, saksi, ahli)
• Srt-2 tindakan paksa:penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan dsb
• BA Pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, 

pemeriksaan lapangan, penyitaan, 
penangkapan dsb

• BA sumpah bagi ahli (ps 120 ay 1)
• Alat-2 bukti surat yg disita                      12
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Pokok Bahasan Pokok Bahasan 
SURAT DAKWAANSURAT DAKWAAN

• Srt yg dibuat JPU yg didasarkan atas 
berita acara penyidikan (BAP) yg 
isinya: uraian secara cermat, jelas & 
lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan pd terdakwa dalam suatu 
peristiwa tertentu yg mengandung 
muatan tindak pidana tsb sebagai 
dasar pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan 

13
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SYARATSYARAT--2 SURAT DAKWAAN2 SURAT DAKWAAN

1. Syarat formil: menyebut: identitas (8 
item) terdakwa (143 ay 2 sub a); 
diberi tanggal dan ditandatangani JPU

2. Syarat matertiil: menguarai secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai: 
tindak pidana yg didakwakan,. Dgn 
menyebut waktu dan tempat tindak 
pidana dilakukan (143 ay 2 huruf b)

14
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AKIBAT SURAT DAKWAAN AKIBAT SURAT DAKWAAN 
TIDAK MEMENUHI SYARAT:TIDAK MEMENUHI SYARAT:

• Tidak memenuhi syarat formil: surat 
dakwaan dibatalkan (vernietigbaar) 
atau dinyatakan tdk dpt diterima

• Tidak memenuhi syarat materiil: 
dinyatakan batal demi hukum (van 
rechtswege nietig) (ps 143 ayat 3)                                      

15
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Apa artinya lengkap?Apa artinya lengkap?
1. Menyebut tindak pidana dan pasal 

peraturan perUUan yg mengaturnya
2. Menyebut semua unsur tindak 

pidana yang didakwakan
3. Mengurai setiap unsur dgn 

mnghubungkannya (mengisinya) 
dgn fakta-2 yg ada dlm peristiwa yg 
didakwakan

4. Menyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana dilakukan 16
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Apakah artinya CERMAT & Apakah artinya CERMAT & 
JELAS?JELAS?

• Jelas & cermat mengenai tp yg didakwakan, 
kualifikasinya, pasalnya, unsur-unsurnya, dan 
hubungannya dgn peristiwa yang didakwakan, serta 
identitas pembuat/terdakwanya

• Tdk mencampurkan unsur-2 tp dakwan primer dg 
dakwaan subsidernya atau alternatifnya. Dpt 
membedakan secara jelas setiap tindak pidana 
dakwaan, dan tdk kabur (obscuur)

• Setiap dakwaan disamping menyebut semua unsur 
tp juga mengurai setiap unsur dgn 
menghubungknnya dengan fakta dalam peristiwa 
dakwaan                                                          17

• Sesuainya kualifikasi dgn unsur-unsur tp dakwaan
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Pentingnya Surat DakwaanPentingnya Surat Dakwaan
• Bagi Hakim: 

* dasar mengendalikan persidangan       
* dasar dlm menarik keyakinan  terbukti dakwaan & 
terdakwa bersalah melakukannya
* dasar pertimbangan menarik amar ttg tp yg diputuskan 
& jenis dan batas pidana yg dijatuhkan

• Bagi JPU:
* dasar /pedoman mengarahkan sidang & pembuktian
* dasar /pedoman menyusun requisitoir
* dasar melakukan upaya hukum

• Bagi PH:
* dasar menyusun eksepsi dan perlawanan 
* dasar/pedoman mengarahkan sidang
* dasar/pedoman menyusun eksepsi, pembelaan & 
duplik
* dasar melakukan upaya hukum                          18
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BENTUKBENTUK--2 SRT DAKWAAN2 SRT DAKWAAN
1. BENTUK TUNGGAL
2. BENTUK ALTERNATIF
3. BENTUK PRIMER – SUBSIDER
4. BENTUK KUMULATIF
5. BENTUK CAMPURAN, terdiri dari

a. Kumulatif+tunggal+alternatif
b. kumulatif+primer-subsider+alternatif
c. kumulatif+alternatif+alternatif
d. kum+primer-subsdr+primer-subsider
e. kum+primer-subsider+tunggal            19



8/27/2010 20

SRT DAKWAAN TUNGGALSRT DAKWAAN TUNGGAL

• Adalah srt dakwaan yg menuduhkan satu 
jenis tindak pidana saja

• Dapat dibuat jika jpu yakin betul terjadi 
hanya satu tp saja, dan tdk ada tp yg lebih 
dekat dg peristiwa yg terjadi

• Peristiwanya sederhana & dipandang mudah 
pembuktiannya, krn fakta hukum & alat 
buktinya jelas

20
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KERANGKA SRT DAKWAAN:KERANGKA SRT DAKWAAN:
1. KEPALA: - kalimat SRT DAKWAAN

- No. Regester Srt dakwaan
2. PEMBUKAAN/PENDAHULUAN:

- Bagian 1: locus & tempos tp; dan rumusan tp dakwaan
- Bagian 2: uraian unsur-2 tp yg dihubungkan dg jalan 

peristiwanya
- Bagian 3: pasal peraturan perUU yg menjadi dasar 

dakwaan
3. PENUTUP: 

- Tempat & tgl dibuatnya srt dakwaan
- Nama Jpu pembuat Srt Dakwaan
- Pangkat & NIP JPU pembuat srt dakwaan
- tanda tantgan JPU pembuat srt dakwaan

Catatan: lihat contoh-2 pada buku ajar saudara                        21
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SURAT DAKWAAN ALTERNATIFSURAT DAKWAAN ALTERNATIF
• Adalah srt dakwaan yg menuduhkan dua atau 

lebih tp yg mengandung sifat saling
mengecualikan

• Dibuat jk jpu ragu tp yg mana yg akan terbukti 
• Jpu bebas utk membuktikan & menyatakan 

satu yg dinilai terbukti, krn setiap dakwaan 
mempunyai peluang terbukti yg sama

• Hakim juga bebas menentukan dakwaan tp 
yang mana yg terbukti dan 
mempertimbangkannya sebagai dasar menarik 
amar putusan

• Dlm praktik menggunakan perkataan ATAU  
22
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ADA 2 MODEL SURAT ADA 2 MODEL SURAT 
DAKWAAN ALTERNATIFDAKWAAN ALTERNATIF

• PERTAMA: pd batang tubuh – bagian 2, ttg 
uraian tp dibuat satu uraian, tanpa 
dipisahkan dgn perkataa ATAU. Tapi 
menyebutkan dua atau lebih psl tp dakwaan

• KEDUA: uraiannya dipisah dengan menyebut 
pasal sendiri-2, dan tetap menggunakan 
perkataan ATAU sebagai pemisah antara 
dakwaan alternatif satu dengan dakwaan 
alternatif lainnya.

Catatan: lihat contoh-2 dlm buku ajar saudara
23
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Srt dakwaan primerSrt dakwaan primer--subsidersubsider
• Disusun secara bertingkat. Dlm praktik dimulai 

dri tp yang terberat
• Dlm bahasan pembuktian (requisitoir) JPU tdk 

bebas memilih, tetapi hrs mulai dari dakwaan 
primer. Jika dlm bahasan berkesimpulan tdk 
terbukti, barulah beralih pda dakwaan lapis 
berikutnya

• Jpu, demikian juga hakim hanya dapat 
menyatakan satu tp dakwaan saja yg terbukti, 
menuntut dan hakim menjatuhkan pidana

• Untuk membebaskan terdakwa hakim harus 
membahas dan mempertimbangkan semua 
dakwaan yang dimulai dari dakwaan primer                 

24
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Indikator utk dpt dibuatnya Indikator utk dpt dibuatnya 
surat dakwaan primersurat dakwaan primer--subsidersubsider

• Peristiwanya mengandung satu akibat 
terlarang yg dpt masuk lbh dr satu tp

• Selain itu dpt juga dibuat dakwaan primer 
subsider dlm hal peristiwanya mengandung 
beberapa tp yang terdekat dan lebih dekat dan 
agak dekat dg peristiwa tsb, tapi JPU yakin dlm 
perisitiwa itu hanya satu tindak pidana saja yg 
terbukti

• Dlm hal terjadi perbarengan peraturan (63 
KUHP). Misalnya majikan lk menciumi 
pembantunya (294, 7 th) dihalaman rumahnya 
dipinggir jalan raya (281, 2 th 8 bl).         25
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SURAT DAKWAAN KUMULATIFSURAT DAKWAAN KUMULATIF
• Adalah srt dakwaan yg menuduhkan lebih dr satu tp 

yg tidak ada hubungan satu dg yg lain 
(perbarengan perbuatan, 65, 66, 70 KUHP)

• Dlm pembuktian (reguisitoir) JPU harus membahas 
semua dakwaan, tetapi hanya dapat menuntut 
pidana bagi tp yang dinilai terbukti saja. Bila dlm 
pembuktian dinilai terbukti lebih dari satu tp, maka 
sistem penjatuhan pidana yg dituntut sesuai dg ps 
65,66 & 70 KUHP

• Hakim juga wajib membahas & mempertimbangkan 
semua dakwaan, tapi menjatuhkan pidana hanyalah 
terhadap tp yang terbukti saja

• Juga PH dlm pembelaannya harus membahas 
semua dakwaan

• Ciri dakwaan kumulatif selalu menggunakan kata 
Kesatu, Kedua, Ketiga dst, atau dan 26
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INDIKATOR UNTUK DAPATNYA INDIKATOR UNTUK DAPATNYA 
DIBUAT DAKWAAN KUMULATIFDIBUAT DAKWAAN KUMULATIF

• Bila seseorang melakukan beberapa 
tindak pidana yang satu dg lainnya 
berdiri sendiri-sendiri – tidak ada 
hubungan (perbarengan perbuatan) yg 
semuanya belum pernah diadili 

• Lokus & temposnya sendiri-sendiri
27
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Kelebihan dakwaan kumulatifKelebihan dakwaan kumulatif

• Praktis / ekonomis sesuai terutama dgn  
sistem pemidanaan pada perbarengan 
perbuatan, kecuali sistem kumulasi psl 
70 KUHP

• Bagi terdakwa diuntungkan, karena: 
(1) tidak diadili berkali-kali utk setiap 
tindak pidana; (2) pidana yg dijatuh-
kan lebih ringan jika dibandingkan dg 
ancaman pidana setiap tindak pidana             

28
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2 MODEL DAKWAAN KUMULATIF2 MODEL DAKWAAN KUMULATIF
1. Model Pertama, yg dua atau lebih dakwaan 

uraiannya tidak dipisah-pisahkan, yg pd 
penyebutan pasal-pasalnya antara dakwaan satu 
dgn dakwaan lainnya menggunakan kata dan atau 
juncto (jo). 
Indikator dpt dibuatnya:
a. Terjadi perbarengan perbuatan yg peristiwanya 
sederhana

b. tpnya ada hubungan: temposnya dan atau 
locusnya

2. Model kedua, dua atau lebih dakwaan kumulatif 
yang uraian peristiwa dan pasalnya dipisahkan, 
dan setiap uraian disebutkan pasalnya sendiri-
sendiri

Contoh masing-2, lihat pada buku ajar                 29                                                     
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SURAT DAKWAAN CAMPURANSURAT DAKWAAN CAMPURAN

ADA 5 MACAM DAKWAAN CAMPURAN:
1. Bentuk campuran antara kumulatif dgn 

tunggal dan alternatif. Formatnya:
KESATU: Pasal 311 ayat (1) KUHP
KEDUA : Pasal 362 KUHP

A T A U
Pasal 372 KUHP

Ket: - Dakwaan kesatu adalah tunggal
- Dakwaan kedua adalah alternatif   30
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2. Bentuk Campuran kumulatif dg 2. Bentuk Campuran kumulatif dg 
primerprimer--subsider dan alternatifsubsider dan alternatif

Format Surat dakwaannya:
KESATU: 

-Primer   : Pasal 354 ayat (1) KUHP
-Subsider: Pasal 351 ayat (2) KUHP

KEDUA:
- Pasal 362 KUHP

ATAU
- Pasal 372 KUHP                          31
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3. Bentuk Campuran  kumulatif dgn 3. Bentuk Campuran  kumulatif dgn 
primerprimer--subsider dan primersubsider dan primer--subsidersubsider

• Formatnya sbb:
KESATU: 

- Primer   : Pasal 294 ayat (1) KUHP
- Subsider: Pasal 281 ke 1 KUHP

KEDUA : 
- Primer   : Pasal 338 KUHP
- Subsider: 355 ayat (2) KUHP
- Lbh Subsider: Pasal 354 ayat (2)KUHP

32
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4. Bentuk campuran kumulatif dgn 4. Bentuk campuran kumulatif dgn 
alternatif dan alternatifalternatif dan alternatif

• Formatnya sbb:
KESATU : 

- Pasal 362 KUHP
ATAU

- Pasal 372 KUHP
KEDUA :

- Pasal 281 ke 1 KUHP
ATAU

- Pasal 292 KUHP                             33
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5. Bentuk Campuran kumulatif dg 5. Bentuk Campuran kumulatif dg 
primerprimer--subsider dan tunggalsubsider dan tunggal

• Formatnya sbb:
KESATU:

Primer: Pasal 338 KUHP
Subsider:Pasal 355 ayat (2) KUHP
Lbh Subsider: Ps 354 ayat (2) KUHP

KEDUA: 
Pasal 378 KUHP

KETIGA: 
Pasal 285 KUHP                                34


