
 

 

PERTEMUAN III 

SURAT DAKWAAN 

1. Pengertian Surat Dakwaan  

Pengertian  umum surat dakwaan dalam praktek pengegakan hukum adalah :  

- Surat Akta 

- Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 

- Perumusan  mana ditarik dan disimpulkan  dari hasil pemeriksaan penyidikan 

dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar  dan didakwakan 

. 

- Surat dakwaan akta  tersebut mejadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 

pengadilan  

Atau dapat dirumuskan atau didefenisikan sebagai berkut : surat dakwaan adalah surat 

atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang 

disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta 

landasan bagi hakim  dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan “. 

2. Perumusan surat Dakwaan Konsisten dan Sinkron dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan  

 

Rumusan  surat dakwaan  yang menimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan 

merupakan surat dakwaan yang palsu  dan tidak benar, Surat dakwan  yang demikian 

tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa . Umpamanya , dari hasil dan 

kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan 

perubatan “penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Lantas dari hasil pemeriksaan 

penyidikan tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan “pencurian”  berdasar 

Pasal 362 KUHP 

 

Hal yang demikian  tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara yuridis, dan pdaat 

dianggap  merupakan penindasan kedapa terdakwa. Demikian juga hakim apabila 

menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang  dari hasil pemeriksaan 

penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat diterima”  at alasan ini 

rumusan surat dakwaan “kabur” atau obscuur libel 

 

Jaksa  dapat menarik kesimpulan hasil pemeriksaan penyidikan  dalam bentuk rumusan 

surat dakwaan  secara alternative atau subsideritas, dari fakta ini secara konsisten  

penuntut umum dapat menyusun  rumusan surat dakwaan yang berbentuk subsidair 

berupa : 

a. Dakwaan pembunuhan yang diancam Pasal 338 KUHP atau  

b. Berupa dakwaan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang 

sebagaimana  yang diancam Pasal 355 KUHP 



 

 

Atau  mungkin juga dari hasil pemeriksaan penyidikan tersebut , penuntut umum 

dapat menyusun  rumusan dakwaan subsidair : 

a. Primer : Melanggar Pasal 340 KUHP 

b. Subsider : Melanggar Pasal 338 KUHP 

c. Lebih subsidair : melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP 

d. Lebish subside lagi : Melanggar Pasal 353 KUHP 

 

3. Syarat surat dakwaan  

dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP, memperhatikan pasal tersebut ditentukan dua 

syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan. 

a. Harus memuat syarat formal : syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan 

dengan – surat dakwaan  diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa 

– Nama lengkap, tempat lahir, umu atau tanggal lahir, jenis kelamin , kebangsaan, 

tempat tinggal,  agama dan pekerjaan tersangka 

b. Syarat Materiil  meuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan – uraian cermat , jelas, dan 

lengkap,  mengenai tindak pidana yang didakwakan – menyebut waktu dan tempat 

tidak pidana dilakukan  

Pasal 143 ayat (3)  yang menegaskan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, “batal demi hukum” kekurangan syarat 

formil “dapat” bukan batal demi hukum. Kekurangan syarat materiil , mengakibatkan 

surat dakwaan batal demi hukum  

A. SURAT DAKWAAN BIASA  

 

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal” hanya 

berisi  satu saja dakwaan Umumnya  perumusan dakwaan tunggal dujumpai dalam tindak 

pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan “ (mededaderschap)  atau 

faktor concursus maupun faktor “alternative” atau faktor “subsider”. Baik pelakunya 

maupun tindak pidana  yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhadan sehingga surat 

dakwaan  cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal  

1. Uraian lengkap mengenai identitas terdakwa  

2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur delik pidana yang didakwakan 

(Pasal 143 ayat (2) huruf b) 

2.1. Merumdidakwakan tidak boleh keuskan  secara lengkap segala unsur tindak 

pidana  yang  didakwakan tidak boleh kelupaan salah satu unsur unsur tersebut 

kelupaan salah satu unsur “ menyebabkan gugatan batal demi hukum 

2.2. Menyebut secara terang atau secara alternative waktu dan temapt tindak pidana 

dilakukan (lex temporis et locus delicti). 



 

 

Menyebut dalam dakwaan locus delicti (tempat kejadian) dan waktu kejadian  

atau tempus delicti Penyebutan rumusan tempat dan waktu, bisa diuraikan “secara 

alternatif” , tentang penegasan locus delicti  dalam surat dakwaan erat kaitannya 

dengan penentuan  kewenganan ralatif yang diatur  dalam Pasal 84 KUHAP 

2.3. Tanggal dan tanda tangan  

 

B. SURAT DAKWAAN ALTERNATIF 

 

Bentuk surat dakwaan yang lain ialah “alternative” antara dakwaan  yang satu dengan yang 

lain  saling “mengecualikan dan memberikan “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk 

menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa 

sehubungan dengan tindak pidana  yang dilakukannya 

 

Contoh : Jaksa dalam surat dakwaannya merumuskan dua atau lebih dakwaan kepada 

terdakwa sehubugnan dengan tindak pidana yang dilakukannya primernya Pasal 362 KUHP 

dakwaan subsidernya melakukan tindak pidana penadahan Pasal 380  KUHP jadi antara 

dakwaan antara satu dengan berikutnya tersirat perkataan “atau” yang memberikan  pilihan 

kepada hakim untuk menrapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan  

 

Tujuan yang hendak dicapai bentuksurat dakwaan alternative pada dsarnya bertitik tolak dari 

pemikiran atau perkiraan 

1. Unutk menghindari  pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum 

pidana (crime liability) 

2. Memberi pilihan kepada hakim  menerapkan hukum yang lebih tepat 

 

C. BENTUK DAKWAAN SUBSIDER 

 

Bentuk surat dakwaan  subsidair bentuk dakwaan yagn terdiri dari dua atau beberapa  

dakwaan yang disusun dan dijejerkan seara berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan 

tindak pidana  yang terberat  sampai kepada dakwaan  yang teringan ancaman hukumannya. 

 

Sering dijupai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk 

perumusan  dakwaan pidana yang berberat berada pada urutan pertaa sebagai dakwan 

“primer”, disusul  kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa 

rumusan rumusan dakwaan “subsidair” dan di bawah urutan dakwaan subsidair 

masihmunkin lagi dirutkan berjeejr dakwaan tindak pidana  yang semakin ringan anbaman 

hukumnnya berupa dakwan “subsidair  lagi”, “lebih subsidair lagi” dan “lebih-lebih 

subsidair lagi’. 



 

 

 

Pada lazimnya  ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila 

peristiwa tindak pidana yang terjadi : - menimbulkan suatu akibat – akibat yang timbul itu 

meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hamper sealing 

berdekatan cara melakukan tindak pidana  tersebut.  

 

Contoh :  terhadap akibat tindak pidana hilangnya nyawa korban, penuntut umum dapat 

menjejerkan rumusan dakwaan subsidair yang berlapis 

- Primer : melanggar Pasal 340 KUHP 

- Subsider : melanggar Pasal 338 KUHP 

- Lebih Subsider melanggar Pasal 355 KUHP 

- Lebih Subider lagi melanggar Pasal 353 KUHP 

Dengan dakwaan seperti ini dakwaan subsidari menggnatikan dakwaan primer 

seandainya penuntut umum  tidak mampu membuktikan dakwaan primair demikian 

seterusnya sampai dakwaan yang terakhir dengan prosedur sebagai berikut : 

- Pemeriksaan sidang pengadilan  memualinya dari dakwaan “utama” ata udari the first 

accusation yakni dari dakwaan primair 

- Apabila dakwaan primer sudah dapat dibuktikan di persidangan, pemeriksaan tidak 

perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta dakwaan  urutan berikutnya.  

- Jika dakwaan primair tidak terbukti – pemeriksaan dalihkan kepada dakwaan 

berkutny prioritas mulai dari dakwaan subsidair 

- Jika  dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup tanpa 

memeriksan dakwaan urutan selebihnya. 

 

D. BENTUK SURAT DAKWAAN KUMULASI  

 

Yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian  dari “beberapa dakwaan” atas 

kejahatan atau “pelanggaran” atau ada juga yang mengartikan “gabungan” dari beberapa 

dakwaan sekaligus. (Pasal 141 KUHAP) yang disebut penggabungan perkara dalam saru 

surat dakwaan. 

 

Sehubungan dengan gabungan dakwaan Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang 

penggabungan atau kumulasi perkara atau tidank pidana, maupun kumulasi tentang 

terdakwanya. Sedang dalam Pasal 142 diatur maslaah yang berkenaan dengan 

“pemecahan” atau sitsing berkas perakra yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang 

dapat didakwa secara terpisah  

 



 

 

Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk 

kumulasi atau kumlatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan 

menerima beberapa berkas perkara dalam satu dengan yang lain” 

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan 

pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan 

2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut  satu sama yang lain tentang ketentuan 

hurub b ini  KUHAP memberi penegasan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 141 

huruf b, sebagai berikut yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai 

sangkut-paut satu dengan yang lain “, apabila tindak pidana tersebut dilakkukan oleh: 

a. Lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan 

b. Lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan 

pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelunya 

c. Satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan 

untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan dari dari pemidanaan 

karena tindak pidana 

3. Beberapa tindak pidana yang  tidak bersangkut paut satu dengan yang lain akan tetapi 

yang satu dengan yang lain itu ada hubunganya, yang dalam hal ini penggabungan 

tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan pasal maupun penjelasan, adanya 

wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumlasi baik 

“kumulasi perkara tindak pidana maupun sekligus “kumulasi  terdakwa” dengan 

kumulasi dakwaanya 

 

1) Bentuk dakwaan Kumulasi dalam Consursus 

Bentuk dakwaan  kumulasi yang berkaitan dengan “penyertaan” atau “ambil bagian” 

(deelneming) dalam perbuatan tindak pidana – kawan berbuat (madeplegen) – ambil 

bagian sebagai pembantu – Penganjur  

2) Bentuk Dakwaan Kumulasi dalam Concursus 

Surat dakwaan concursus atau “berbarengan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

63, 64,65,66 dan Pasal 70 KUHP. Sifat concursus, dan sekaligus  dihubungkan 

dengan bentuk surat dakwaan yang semestinya  diajukan dalam setiap concursus 

2.1. Surat dakwaan  kuulasi dalam concursus idealis. Diatur dalam Pasal 63 KUHP 

apabila terjadi satu peristiwa pidana yang sekaligus mencakup atau mengenai 

lebih dari satu (beberapa) pasal peraturan pidana, hanya satu saja hukuman 

yang dijatuhkan yakni hukum “pokok” yang terberat. Pengertian  concursus  

idealis atau keadaaan “berbarengan peraturan”.  

- Apabila terjadi satu perbuatan tindak pidana  



 

 

- Tetapi sekilipun  perbuatan tindak pidananya hanya Saturday perbuatan itu 

mengenai atau mencakup sekaligus lebih dari satu (beberapa) ketentuan 

pidana 

- Maka cara penjatuhan pidananya dilakuan dengan mempergunakan sistem 

absorpsi ( hanya satu saja hukuman pidana yang dijatuhkan yaitu 

hukumanpidana yang terberat ancaman hukumannya). 

Contoh : A dan kawan kawannya melakukan penyerangan ke desa B dengan 

mempergunakan senjata tajam. Dalam peristiwa penyerangan  tersebut mereka 

melukai beberapa orang penduduk  dan sekaligus pula membakar beberapa 

rumah. A melanggar Pasal 170 KUHP “penyerangan” dan sekaligus mencakup 

pula tindak pdiaan lain yakni pembakran Terhadap rumah penduduk (Pasal 187 

KUHP). Penyerangan  dan pembakaran tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 

peristiwa tersebut, sehingga peristiwa pembakaran itu merupakan condition 

sino qua non   dari peristiwa  penyerangan yang dilakukan para terdakwa  

2.2. Bentuk dakwaan  dalam concursus realis “ berbarengan perbuatan “ ditaur 

dalam Pasal 65,66 dan Pasal 70 . Pengertian  perbarengan perbuatan atau 

concursus realis dapat disingkat sebagai berikut :  

- Adanya  perbarengan beberapa (lebih dari satu)  perbautan kejahatan  yang 

dilakukan seseorang 

- Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu)  kejahatan yang 

diatur dalam pasal-pasal pidana 

- Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang 

masing-masing berdiri sendiri  

- Serta perbarengan perbuatna itu bias bersifat : 

a) Perbarengan  perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya “sejenis”. Sistem 

penghukumannya dilakukan berdasar penerapan “absorpsi” yang dipertajam  

yakni – hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa – berupa 

hukuman maksimum pidana yang berbera 1/3  

b) Perbarengan perbuatan (concursus realis) yang ancamann  hukuman pokoknya 

“tidak sejenis”  - sistem  penghukumannya diterapkan “kumulasi yang 

diperlunak” berupa masing-masing hukuman sesuai dengan jumlah tindak pidana 

yang dilanggar – akan tetapi  jumlah hukuman tersebut tidak boleh melebih 

maksimum hukuman pidana yang terberat 1/3 

c) Concursus realis antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran 

dengan pelanggaran – sistem penhukumanya dterapkan “kumlasi murni” berpa 

penjatauhan hukuman terhadap setiap tindak pidana yang didakwakan tanpa 

dikurangi  

 



 

 

KEJAKSAAN  NEGERI _______ 
          “untuk keadilan” 

    
SURAT DAKWAAN 

NO. REG. PERK : pdm-133/ ---/--/2020 
 

A. IDENTITAS TERDAKWA 

 
Nama Lengkap  : 

Tempat Lahir   : 
Umur/Tanggal Lahir  : 
Jenis Kelamin    ; 

Kebangsaan   : 
Tempat Tinggal  : 

 
Agama    : 
Pekerjaan    : 

Pendidikan  
 

B. PENAHANAN  :  KOTA/------- 

 
Penyidik   : tidak dilakukan penahanan 

Penuntut Umum  : tidak dilakukan penahanan 
 

C. DAKWAAN  

Kesatu : 
 

-------- Bahwa ia terdakwa __________________ pada hari senin tanggal _________________ 
skira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu bulan April tahun ________- atau 

setidak=tidaknya dalam waktu tahuan ______ bertempat di jalan _____________________ atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri _______________, yang berwenang  memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan  

penganiayaan” terhadap saksi ________ (koraban)” perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------- 

- Bawah pada hari senin tanggal_______________ sekira pukul 13.30 WIB beralamat 
di _______________________________________________________, terdakwa D 

bersama dengan saksi S datang menuju kerumah saksi Z kemudian terdakwa D masuk  
kedalam rumah saksi J melalui klinik disebelah rumah saksi Z, sambil  memanggil 
saksi J, lalu saksi J keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada terdakwa D “siapa 

kamu masuk kedalam rumah saya tanpa seijin pemilik rumah , ngapain kamu 

kemari”, kemudian saksi J, berusaha menutup pintu rumah namun tiba-tiba terdakwa 

D mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stenlis dengan gagang warna hitam merah dan 
mengacungkannya kearah saksi J, sambil mengucapkan kat-kata “awas kau kebunuh 

kau, gara-gara kau hancur anak-anak ku semua” lalu Saksi Z, mendengar saksi J, 

berteriak “ayah-ayah tolong adek mau dibunuh ini”, kemudian setelah mendengar 
teriakan tersbut saksi Z, datang menghampiri saksi J dan langsung memeluk terdakwa 



 

 

D serta saksi Z langsung mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut dari tanggannya 
terdakwa D kemudian pada saat mengambil pisau tersebut terdakwa D Mencakar 

bagian kening dan telingga saksi Z, dengan menggunakan tangan sebelah kirinya 
setelah itu tiba-tiba masuk kedalam  rumah saksi S, yang mana pada saat tersebut 

saksi J dan saksi M ada di dalam rumah dan mengatakan kepada saksi Z “lepaskan 
kakak saya” kemudian saksi S,  langsung memukul saksi Z dibagian pergelangan  
tangan kanan dengan menggunakan tangan kanan saksi S,  dalamposisi tanganya 

terkepal, lalu saksi S,  juga memukul bagian muka saksi Z dengan menggunakan 1 
(satu) buah gallon air mineral, selanjutnya  saksi S,  menarik tangan kiri saksi Z 

dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Z terlempar ke dinding dan 
mengakibatkan luka gores dibagian kening dan telinga serta memar di pergelangan 
tangan kanan dan tangan kiri saksi Z. 

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R51/IV /20__ RS Bhy,  
tanggal _________ yang ditandantangi dan diperksa oleh dokter pemeriksaan yaitu 

Dr _______ dan  terhadap pemeriksaan yang dilakuakn bertempat di ruang IDG 
rumah sakit _______ pada hari _________________ tanggal _____ pukul ________ 

dengan pemeriksaan atas korban bernama Z yaitu diperoleh hasil dengan pemeriksaan 
local sebagai berikut : 
a. Kepala :  

1. Terdapat luka lecet kemerahan di dahi kakan denganukurna 6 cm x 1 mm 
2. Luka lecet kemerahan ditelinga kanan dengan ukuran 5 mm x 1 mm 

b. Wajah : tidak dijumpai kelainan 
c. Badan tidak dijumpai kelainan 
d. Anggota gerak : terdapat luka memar kemerahan di punggung tangan kanan 

dengan diameter 5 cm  
Kesimpulan 

Telah dilakukan permeriksaan VER atas laki-laki umur ___ tahun dari hasil 
pemeriksaan didapatkan ahan ditelinga kanan serta memar luka lecet kemerahan di 
dahi kanan dan luka lecet kemerahan ditelinga kanan serta memar  kemerahan di 

punggung tangan kanan, diduga akibat ruda paksa tumpul, Pasien tidak memerlukan 
perawata intensif 

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat berdasarkan sumpah sewaktu  meneriam 
jabatan. 

 

----------- Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) 

KUH Pidana . -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DAN 

 

Kedua : 

 

---------  Bahwa ia terdakwa  D pada hari senin _______________________ sekira pukul _____ 
atau seidak-tidaknya dalam waktu bulan ______ tahun _____ atau setidak-tidaknya dalam waktu 
tahun _____ bertemapat di Jalan _____________________________________________ atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah huum Pengadilan 
Negeri _______yang berwenang  memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan melawan hak 



 

 

orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yagn tertutup atau 

perkarangan, yang dipakai oleh orang lain  atau sedang ada disitu dengan tidak ada 

haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak 

atau atas nama orang yang berhak”, perbuatan  tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-

cara sebagai berikut : 
 

- Bawah pada hari senin tanggal_______________ sekira pukul 13.30 WIB beralamat 

di _______________________________________________________, terdakwa D 
bersama dengan saksi S datang menuju kerumah saksi Z kemudian terdakwa D masuk  

kedalam rumah saksi J melalui klinik disebelah rumah saksi Z, sambil  memanggil 
saksi J, lalu saksi J keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada terdakwa D “siapa 

kamu masuk kedalam rumah saya tanpa seijin pemilik rumah , ngapain kamu 

kemari”, kemudian saksi J, berusaha menutup pintu rumah namun tiba-tiba terdakwa 
D mengeluarkan 1 (satu) buah pisau stenlis dengan gagang warna hitam merah dan 

mengacungkannya kearah saksi J, sambil mengucapkan kat-kata “awas kau kebunuh 

kau, gara-gara kau hancur anak-anak ku semua” lalu Saksi Z, mendengar saksi J, 

berteriak “ayah-ayah tolong adek mau dibunuh ini”, kemudian setelah mendengar 
teriakan tersbut saksi Z, datang menghampiri saksi J dan langsung memeluk terdakwa 
D serta saksi Z langsung mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut dari tanggannya 

terdakwa D. 
 

----------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) 

KUH Pidana. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

       ________, _________________/2020 
             Jaksa Penuntut Umum 

 
 
 

 
___________________________  

Ajun Jaksa Nip . _______________ 


