
 

 

PERTEMUAM IV 

EKSEPSI 

Pengertian Eksepsi  atau exception adalah  

- Tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “ 

materi pokok” surat dakwaan  

- Tetepi keberatan  atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang 

melekat pada surat dakwaan  

Dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi  eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. 

Istilah yang digunakan adalah “keberatan” kepada terdakwa atau penasehat hukumnya 

“diberi hak” untuk mengajukan  “keberatan”. 

Pasal  156 ayat (1) pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan formal 

oleh terdakwa atau penasihat hukum adalah “hak” dengan ketentuan. 

1. Prinsipnya harus diajukan pada “sidang pertama” 

2. Yakni “sesaat” atau setelah” penuntut umum membaca surat dakwaan 

3. Apabla pengajuan dilakukan di luar tanggung yang disebutkan, eksepsi tidak 

perlu ditanggi penuntut umum dan Pengadilan Negeri kecuali mengenai eksepsi 

kewenangan  mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7) 

KLARIFIKASI  EKSEPSI: 

1. Eksepsi Kewenagan Mengadili : 

Disebut eksepsi tak berwenang mengadili atau exception of incompetency dalam 

arti pengadilan yagn dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili yang 

diklarifikasi sebagai berikut  

a. Tidak berwenang secara absolut Pasal 10 UU No. 14/1970 yang telah 

menetapkan dan membagi “yuridiksi  substantive” untuk setiap 

lingkungan peradilan pada stu segi dan pada segi lain disebabkan faktor 

pembentukan  jenis peradilankhusus yang kewenangnnya secara absolut 

diberikan kepada peradilan khusus tersebut. 

b. Tidak berwenang secara relative : Didasarkan pada faktor “daerah 

hukum” atau wilayah hukum” suatu pengadilan Setiap Pengadilan  

Negeri atau Pengadilan Tinggi terbatas daerah atau wilayah hukumnya 

Pataokan menentukan batas daerah atau wilayah  hukum pada dasarnya 

disesuaikan dengan sistem pemerintahan  

Landasan dasar untuk menetukan kewenagna mengadili setiap 

Pengadilan Negeri atas sesuatu tindak pidana yang terjadi merujuk pada 

ketentuan  



 

 

a) Pasal 84 ayat (1) KUHAP : locus delicate 

b) Pasal 84 ayat (2) KUHAP : tempat tinggal terdakwa”apabila  

kebanyakan saksi yang hendak didengar lebih dekat ke Pengadilan 

Negeri  tempat tinggal terdakwa  

- Kewenangan atas”penunjukan” menteri kehakiman (Pasal 85 

KUHAP) 

- Pasal 86 KUHAP kewenangan Penadilan Negeri Jakarta Pusat 

berdasarkan undang-undang  atas tindak pidana yang dilakukan 

di luar negeri. 

Eksepsi kewenangan relative pada prinsipnya diajukan pada peradilan tingkat 

pertama atau Pengadilan Negeri Namun tidak mengurangi hak terdakwa atau 

penasihat hukum menajukan kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding 

dengan jalan memasukan dalam memori banding 

2. Eksepsi Kewenangan Menuntut, Gugur : 

 

1) Eksepsi yang menyatakan kewenangan” penuntut umum untuk menuntut 

“hapus” atau “gugur”. Hapus atau gugurnya kewenagan penuntutan 

disebabkan faktor tertentu yang disebut dalam ketentuan pasal yang 

bersangkutan 

a. Eksepsi Judicate atau nebis in idem (Pasal 76 KUHP) : faktor  yang 

menghapus kewenangan pnuntutan dalam eksepsi ini tindak pidana  

yagn didakwakan kepada terdakwa telah pernah didakwakan , diperiksa 

dan diadili serta putusannya (telah mempunyai kekuatan hukum tetap- 

putusannya bersifat “positif yakni pidana atau dibebaskan maupun 

dilepaskan dari segal tuntutan hukum 

b. Ekceptio in tempores (Pasal 78 KUHP) : penuntutan tindak pidana yang 

diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang (bab VIII KUHP Pasal 78 dampai 

dengan 82 telah mengatur sistem kadaluwarsa  penuntutan pidana) 

c. Terdakwa meninggal dunia:sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP 

kewenangan menuntut pidana “hapus” atas alasan terdakwa “meninggal 

dunia” 

Sifat Putusan, terhadap eksepsi ini bentuk putusan yang dijatuhkan 

Pengadilan Negeri adalah “putusan akhir” bukan “putusan sela” (interim 

meascure) terbuka upaya banding dan kasasi, apabila putusan  telah 

berkekuatan tetap, langsung “final” dan “mengikat” tidak bias diajukan lagi 

untuk kedua kalinya.  



 

 

Tanpa eksepsi, faktor nebis in idem atau kedaluwarsa (tempores) dalam 

perkara yang diperiksa Hakim harus menjadikannya sebagai dasar putusan 

dengan amar  menyatkaan kewenangan menuntut hapus atau gugur. 

3. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima 

Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, apabila tata cara 

pemeriksaan yang dilakuakntidak memenuhi syarat yang ditentukan atau 

yang diminta ketentuan undang undang 

- Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 

56 ayat (1) KUHAP, menggariskan  Miranda rule yang menegaskan, 

setiap penuntutan  atu persidangan  “tersangka atau terdakwa di 

dampingi penasehat hukum” ketentuan ini  merupakan “syarat yang 

diminta”undang-undang  apabila tindak pidana  yang disangkakan atau 

didakwakan, diancam  dengan pidana mati atau pidana 15 tahun  atau 

lebih atau bagi yang tidak mampu diancam  dengan pidana 5 (lima) 

tahun lebih 

Penasehat hukum “wajib” . apabila Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi , 

dianggap  pemeriksaan  tidak memnuhi syarat yang diminta undang-

undang yang berakibat “tuntutan penuntut umum tidak dapat ditema” 

(MA No. 1563 K/Pid/1991, 16 September 1993. 

- Eksespsi pemeriksaan tidak memnuhi syarat Klacht Delict, tindak 

pidana yang didakwakan “delik aduan” tetapi  ternyata penuntutanya 

keadpa terdakwa “tanpa pengaduan” dari korban, sehingga tuntutan 

untuk meminta pertanggungjawaban pidaan keapda terdakwa “tidak 

dapat diterima” 

Bentuk  dan sifat putusan tidak final : apabila ada eksepsi  atau tidak ada 

eksepsi tetapi ternyata tindak pidana yang didakwakan mengandung 

pemeriksaan  yagn tidak memenuhi syarat yang diminta atau ditentuakn 

undang-undang penyelesaian yagn harus dilakukan hakim – menjatuhkan 

putusan akhir bukan “putusan sela” – terhadap  putusan dapat diajukan 

“upaya banding” dan “kasasi”. 

Akan tetapi  perlu diingat sifat putusan “tidak final”apabila putusan telah 

berkekuatan tetap tidak melekat unsur nebis in idem karena dalam putusan 

yang menyatkaan tuntutan tidak dapat diterima, sama sekali tidak didasarkan 

pada meteri  pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan 

pidana yang didakwakan sehubungan dengan itu perkara pidana tersebut 

masih bias “diajukan kembali” 

4. Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 



 

 

Eksepsi ini dikontruksi dari ketentuan Pasal 67 KUHAP yang memperkenalkan 

bentuk putusan  Pengadilan Negeri  “lepas dari segala tuntutan hukum” / onslag 

van rechtsvervolging   

 

Selanjutnya apa yang disebut dalam Pasal 67 tentang eksepsi ini ,dipertegas lagi 

dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang memberi patokan  tetang arti putusan  

“lepas dari segala tuntutan hukum yakni “jika perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana” 

 

Bentuk dan sifat putusan adalah putusan akhir bukan putausan sela. Ada atau 

tidak ada eksepsi diajukan bentuk putusan yagn mesti  dijatuhkan  Pengadilan 

Negeri  “langsung putusan akhri” terhadap putusan  tidak dapat diajukan 

“banding” atau “perlawanan” (Pasal 67 KUHAP dan Pasal 156 KUHAP. Upaya 

hukum yang dibenarkan adalah langsung mengajukan “kasasi” (Pasal 243 

KUHAP). Sifat putusan adalah “final” apabila putusan telah memperoleh hukum 

tetap, langsung final tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya kepada 

terdakwa  

 

5. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima 

 

Eksepsi yang disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah “dakwaan tidak 

dapat diterima” akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan pengertian apa 

yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Pengertian yang umum 

diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang 

diajukan mengandung “cacat formal” atau mengandung “kekeliruan beracara      

( error in procedure). Bisa cacat mengenai orang yang didakwa , keliru, susunan 

atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. 

 

Sehubungan  dengan pengertian  yan gdikemukakan di atas, jenis eksepsi 

dakwaan  tidak dapat diterima meliputi  

a. Eksepsi Subjudice : tindak pidana yang didakwakan sedang bergantung 

pemeriksaannya misalnya  didakwakan kepada terdakwa , persis sma 

denganperkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaanya di Pengadilan 

Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi dalam kasus yang seperti 

ini dapat diajukan eksepsi yagn disbut exception letis pedentis atau exception 

subjudice. 

Mengenai eksepsi ini adakalnya bersifat final tapi adakalanya tidak apabila 

putusan pengadilan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atas alasan 

pemeriksaan masih tergantung(subjudice). Kemudian putusan pengadilan 



 

 

yang memeriksa dan mengadili semula mengatakan tidak berwenang 

mengadili dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri  yang 

menjatuhkan putusan dakwaan tidak dapat diterima atas alasan tergantung  

dalam kasus yang seperti itu, penuntut umum dapat kembali mengajukannya 

untuk kali yang kedua kepada pengadilan negeri . 

Sebaliknya kalau putusan pengadilan yagn memeriksa seual menjatuhkan 

putusan “positif” berupa “putusan bebas” atau “putusan pemidanaan” 

putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima langsung “final” 

sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya 

atas alasan nebis in idem. 

b. Exceptio in Personan : orang yang diajuakn  sebagai terdakwa “keliru” yang 

semestinya diajukan  sebagai terdakwa adalah orang lain  karena dia pelaku 

tindak pidana sebenarnya . pada dakwaan  terkandung cacat atau kekeliruan 

error in persona. Oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dinyatakan  

tidak dapat diterima dalam kasus yang seperti ini putusan “tidak final” 

dalam arti “relatif”. 

Tidak pidana atau perkara pidana tersebut dapat diajukan kembali kepada 

pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi mutlak tidak dapat diajukan 

kembali kepada terdakwa semua (yang telah dinyatakan berada dalam posisi 

diskulifikasi in person). 

c. Eksepsi Keliru Sistematika dakwaan subsidaritas : sistematika susunan 

dakwaan subsidiaritas.  

- Pertama : dari pendekatan doktrin  dan peraktek peradilan,berdasarkan  

pendektan ini, telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak  

pidana yagn lebih serius atau yang lebih  berat ancaman pidananya pada 

posisi dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang lebih ringan  

anbaman pidananya ditempatkan pada dakwaan subside, lebih subsider 

dan seterusnya. 

- Kedau : dari pendektan kepentingan terdakwa. Dakwaan yang 

berbentuk subsidiaritas  yang melanggar  sistematika yang sudah baku 

tersebut, dianggap “kacau” dan “menyesatkan” bagi terdakwa membela 

diri dengan demikian cukup alasan menyatakan  dakwaan abscur libel  

sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat 

diterima 

Dari sisi strict lawpendapat diatas dapat dibenarkan namun penerapannya 

tidak mutlak bersifat imperative. Lebih tepat menafsirkan kekeluruan 

susunan dakwaan  itu sebagai clerical error (kesalahan pengetikan). Hakim  

dapat meluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam 

pertimbanganputusan mengenai letak posis susunan sistematika dakwaan  

yang semsetinya 



 

 

d. Keliru Bentuk Dakwaan yang Diajukan  

 

Alasan  lain yang dpaat dijadikan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima. 

apabila penuntut umum  keliru mengajukan „bentuk” dakwaan sesuai denga 

peristiwa tindak pidana 

 

Bentuk dan sifat putusan : putusan yang dijatuhkan  terhadpa eksepsi 

dakwaan tidak dapat diterima adalah – berbentuk  “putusan akhir” bukan 

putusan sela – terhadapnya terbuka upaya banding dan kasasi – mengenai 

sifat putusan  “tidak final” dalm arti ( apabila putusan telah berkekuatan 

tetap, perkara tersegbut dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua 

dengan syarat setelah cacat yang terkandung I dalamnya dihilangkan atau 

disempurnakan dahulu oleh penuntut umum. 

 

6. Eksepsi Dakwaan Batal  

 

Eksepsi selanjutnya dakwaan “batal” atau batal demi hukum” atas alasan 

dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) 

KUHAP , dianggap obscure libel (kabur)  atau confuse (membingungkan)  yang 

berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan dari  

 

Bentuk  eksepsi dakwaan  penuntut umum batal : eksepsi ini meliputi beberapa 

bentuk  ada yang tegas disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, setiap 

dakwaan yang mengandung ketidak jelasan dapat dijadikan eksepsi untuk 

menyatkan dakwaan batal  

a. Dakwaan tidak memuat “tanggal dan tanda tangan”  ketentuan Pasal 143 ayat 

92) menegaskan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 

dan tanda tangan yang bersifat “imperatif”  

b. Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa  Pasal 142 ayat 

(2) huruf a menegaskan surat dakwaan harus meneybut secara lengkap 

“identitas” terdakwa yang terdiri dari   bersifat “imperatif” 

c. Tidak menyebut lucus delicti dan tempus delicti : Pasal 143 ayat (2) huruf b 

menegaskan surat dakwaan harus menyebut dengan jelas locus delicti dan 

atau tempus delicti  pada prinsipnya harus ditegakkan ketentuan Pasal 143 

ayat (3) KUHAP “batal demi hukum” 

d. Tidak cermat jelsa dan lengkap uraina mengenai tindak pdiana yang 

didakwakan  yang diatur dalam Pasal 143 ayat  (2) huruf b yang 

memeirntahkan surat dakwaanpenuntut umum harus cermat jelas dan 

lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan  



 

 

- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidan ayang didakwakan harus 

bermat disebut satu persatu 

- Menyebutkan dengan cermat lengkap dan jelas “cara” tidak pidana dilakukan, 

bukan hanya terbatas pda unsur delik tetapi meliputi cara tindak pidana 

dilakukan oleh terdakwa  

Sifatnya adalah “imperatif‟ tidak ada pilihan hukum bagi hakim selain dari pada 

menyatakan dakwaan batal demi hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EKSEPSI  

ATAS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

NO.REG.PERK : PDM – __ / ___/ ___ / 20__ TANGGAL _________ 

DALAM PERKARA PIDANA NOMOR :      / PID.B / ____ / ____ 

DI PENGADILAN NEGERI ________ 

 
 

ATAS NAMA TERDAKWA : 

 

Nama lengkap    ;  

Tempat lahir    :   

Umur / tanggal lahir   :  

Jenis kelamin    :  

Kebangsaan / Kewarganegaraan :   

Tempat tinggal   :  

A g a m a    :  

Pekerjaan    :  

Pendidikan    :  

 

 

Majelis Hakim yang mulia,  

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, 

    Terdakwa serta sidang pengadilan yang kami muliakan, 

 

Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia 
atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan eksepsi dalam 
perkara ini. Dengan tidak bermaksud mengurangi penghargaan kami atas upaya Sdr. 
Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pidananya, setelah 
mempelajari secara cermat dan obyektif surat dakwaan, kami Penasehat Hukum 
Terdakwa merasa perlu mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, secara 

lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini. 



 

 

 

1. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima. 

 

Exceptio in Personan.  

 

Bahwa setelah memperhatikan uraian dakwaan Jaksa Penunutu Umum dalam 
dakwaan primair yang pada pokoknya menyatakan “terdakwa ____ pada hari Sabtu 
tanggal _______ sekira pukul 09.00 Wib bertempat di 

_______________________________________________, secara tanpa hak atau 
melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis 

ganja. Bahwa dari uraian  dakwaan ini maka untuk dapat dikatagorikan terdakwa 
telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, 
menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis ganja, sebagaimana dimaksud 

pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, haruslah ganja tersebut 
ditemukan pada terdakwa, atau setidak-tidaknya berada di bawah kekuasaan 

terdakwa. 

 

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara cermat dakwaan primair 
Jaksa Penuntut Umum, sama sekali tidak diuraikan dan tidak dikemukakan bahwa 

pada saat tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal _________ tersebut barang 
bukti berupa ganja dengan berat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram ada ditemukan 

pada terdakwa _______________________. Justru Jaksa Penuntut Umum 
menyebutkan dengan tegas bahwa barang bukti ganja dengan berat 5,30 (lima koma 
tiga puluh) gram ditemukan pada _______________ (ayah kandung isteri terdakwa) 

setelah pada tanggal 17 Desember 2010 saksi ________________ menerima barang 
bukti ganja seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram tersebut dari anaknya yang 

bernama _____________________. 

 

Bahwa dari uraian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah nyata-
nyata terdakwa _______________________ sama sekali tidak memiliki, tidak 

menyimpan dan tidak menguasai narkotika golongan I jenis ganja seberat 5,30 (lima 
koma tiga puluh) gram yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Justru yang 

memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja seberat 5,30 
(lima koma tiga puluh) gram tersebut adalah saksi ____________ bersama-sama 
dengan _________________________. 

 

Bahwa dengan demikian secara hukum yang seharusnya diajukan sebagai terdakwa 
dalam perkara ini adalah saksi __________________ bersama-sama dengan 

_________________ dan bukan terdakwa _______________. Oleh karena saksi 
__________ lah bersama-sama dengan ________________ yang memiliki, 



 

 

menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja seberat 5,30 (lima koma 

tiga puluh) gram tersebut.  

Bahwa tindakan mengajukan terdakwa ___________________ sebagai terdakwa 
dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang “keliru”. Oleh karena yang 
semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah saksi ______________ bersama-sama 

dengan _______________, merekalah sebagai pelaku tindak pidana yang 
sebenarnya. Sedangkan terdakwa ______________________ bukanlah pelaku 

tindak pidana yang sebenarnya. 

Bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa _________________ yang telah 

diajukan sebagai terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, maka 
dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat atau kekeliruan error in 
persona dalam bentuk disqualification in person. Hal mana Jaksa Penuntut Umum 

telah mendakwa terdakwa _____________ yang sama sekali tidak mempunyai 
hubungan hukum dan pertanggung jawaban dengan tindak pidana yang didakwakan. 

Sehingga oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak 
dapat diterima. 

2. Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum. 
 

Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. 

Bahwa pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menyatakan : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan.  Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menegaskan surat 
dakwaan harus menyebut dengan jelas locus delicti dan atau tempus delicti. 

Pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas pada unsur delik,  akan tetapi 
meliputi cara-cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, termasuk tempat dan 

waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini merupakan syarat imperatif yang 
mengancam batalnya surat dakwaan apabila syarat ini diabaikan.  

Bahwa dalam perkara ini, baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaai 
subsidair, saat terjadinya tindak pidana disebutkan pada hari Sabtu _________ 

sekira pukul 09.00 Wib, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menegaskan 
tempus delicti dalam tindak pidana ini adalah tanggal 18 Desember 2010. Akan 
tetapi dalam uraian dakwaan primair, dikatakan pada hari Sabtu tanggal 18 

Desember 2010 tersebut ganja seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram yang 
menjadi barang bukti dalam perkara ini ada pada saksi _____________ (ayah 

kandung isteri terdakwa) setelah pada tanggal 17 Desember 2010 saksi 
______________ menerima ganja tersebut dari anaknya yang bernama 
_____________. Sedangkan terdakwa ______________ tidak diuraikan memiliki, 

menyimpan dan menguasai ganja seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram tersebut 
pada saat terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira 

pukul 09.00 Wib itu. Justru Jaksa Penuntut Umum menguraikan terdakwa 
_______________ telah membeli ganja tersebut pada pertengahan bulan Oktober 
2010 sekira pukul 16.30 Wib. Bila terdakwa _________________ dianggap telah 



 

 

melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, 

menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis ganja seberat 5,30 (lima koma 
tiga puluh) gram, maka tempus delicti tindak pidana yang didakwakan kepada 

terdakwa ______________ adalah pada pertengahan bulan Oktober 2010 sekira 
pukul 16.30 Wib, bukan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 
09.00 Wib. 

Bahwa begitu pula dalam dakwaan subsidair yang menyebutkan terdakwa 

_____________ pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib 
telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri, akan 
tetapi sama sekali tidak ada diuraikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 

2010 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ___________________ ada 
menyalahgunakan (menggunakan) ganja, melainkan terdakwa ___________dituduh 

menggunakan ganja pada pertengahan bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.30 Wib.  

Bahwa dari uraian dakwaan primair maupun subsidair tersebut, maka tempus delicti 

tindak pidana dalam perkara ini adalah pada pertengahan bulan Oktober 2010 sekira 
pukul 16.30 Wib, bukan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 
09.00 Wib. Sehingga dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur 

tentang saat kejadian atau tempus delicti tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa ______________ dalam perkara ini.  

Bahwa begitu pula dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan 
terdakwa _______________ telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis 

ganja bagi dirinya sendiri, namun Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dengan 
cermat, jelas dan lengkap tentang cara-cara bagaimana terdakwa ______________ 

menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri itu. Sehingga 
dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedemikian ini telah melanggar 
ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.  

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas atau kabur dalam 
menyebutkan saat kejadian atau tempus delicti dan tidak menguraikan dengan 

cermat, jelas dan lengkap tentang cara-cara bagaimana tindak pidana yang 
dituduhkan kepada terdakwa dilakukan, secara hukum dianggap kabur dan 

membingungkan serta menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk 
melakukan pembelaan diri atas dakwaan yang didakwakan kepadanya. Sehingga 
oleh karenanya pula surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan 

batal demi hukum. 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,  kami dengan segala 
kerendahan hati dengan spirit akan supermasi hukum secara berkeadilan di negeri 
tercinta ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan apa yang 

telah kami uraikan, selanjutnya berkenan memberikan putusan untuk dan atas nama 
Terdakwa sebagai berikut : 

 



 

 

1. Menerima dan mengabulkan  eksepsi untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan batal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-
08/___/__/____ tanggal 3 Januari 2011 atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima ; 
3. Membebaskan terdakwa __________ dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya 

melepaskan terdakwa ____________ dari segala dakwaan ; 

4. Membebankan biaya perkara kepada negara ; 
5. atau, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

 

  Demikian, dengan ucapan terima kasih 

 

            _________, 14 Februari _____           
PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, 

 

 

       ________________________ 

 

 

  


