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PUT USA N ' S E L A 
No.728/PID,B/2011/PN.JKT.PST. 

"OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara 

. pidana dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sela seba.gai berikut dalam 

.perkara Terdakwa : 


Nama 


Tempat lahir Jakarta. 


Umurltanggal lahir 14 tahun/18 November 1996. 

Jenis kelamin laki-Iaki. 

Kebangsaan Indonesia. 

Tempattingga\ 

Agama 	 Islam, . 

Peke~aan 	 Pelajar. 

Pendidikan 	 SMP kelas 2. 

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampa: 

dengan 30 Maret 2011 dan diperpanjang oleh Penuntut Umurn sejak 2; ! 

Maret 2011 sampai dengan 09 April 2011; ------------------------------------.. -. - . . . 

-. 	Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supriyadi Sebayang,S.H . 

Abdu'l Rohman,S.H., Saibun Manurung,S.H., Eke Hariyanto,S.H., Henclr8 

Supriatna,S.H. para Advokat dan Asisten AdvokatJPembe!a Umum pada 

/.~~~erhil1Punan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manllsia Indonesia 
j. ",~'{..". --'" if \<\ 	 •l:/~~~ilayah DKI Jakarta, beralamat dJ JI.Gugus Oepan No.25.

t!( ~ri~'~ Ma!raman, Jakarta Timur 13140 berdasar sura! kuasa khusU5 

r':~ \. h31tanng~k1:1~. jaret 2011 . ---------------------------------------------------------------\~ ';" \ R ~. II . , 

\\ 	). .() /f$: ~~ / .; ;
',~, 	 ,~.;> f- ./.... • .. 

<:., 	 ' ~M~d.flan Negen tersebut· ---------------------------------------------------------
~~.~~.~.~._<:>;;...:~ 	 1 

seIe"ah membaca berkas perkara ; -------------------------------------------------

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan; ---------------------------------

Setelah mendenga(pembacaan keberatan/ekseps.i; ---------------------------. 

Setelahrnendengar pembacaan pendapat Penuntut Umum ; ------------------
~l' 

i ,., 
// 

.\ 



PERTAMA: Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 


2011 sekira jam 17.35 WIB atau'setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 


Maret tahun 2011 bertempat di JI. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah 


Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 


lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta 
, 

Pusat, tetah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Kartu Perdana XL, 


yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik 


saksikorban AhmadAlfiyan, dengaii -maksud melawan hukum yang di/akukan di 


waktu ma/am pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 


rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau 


bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan mana di 


lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 


Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat 


Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar 


bahwa didaerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga. 


Kemudian lerdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat 


Wibowo pergi menuju JI. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kef. Tanah Tinggi,,. 

Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu setibanyadi tempat tersebut Terdakwa 


melihat pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam 


keadaan rlJsak. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui pintu toko counter 


handphone milik saksi Ahmad Altiyan dalam keadaan rusak lalu Terdakwa 

.. 

masuk kedalam counter handphone tersebut dan mengambil 1 (satu) buah 

, <k~~tt~erdana XL yang berada dibawah etalase yang telah pecah kacanya 
.•" .' (. \',1 -1 .r r ,.~ 

l!;~;:~IK~,~~i Ahmad Alfiyan dan berhasil membawanya keluar dari toko 

f -< / ..,~.t~:J \~~d h b 
...::::- I '_, Ir ~, I p one terse ut· ------------------------------------------ 
It ".;;!j ::1 )1,1 C I' " . 
I ':J ,,,~. 'f)) ,1' 'J' '\ 

~\~, \ ~~~ " ~ ~~~udian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 perbuatan 

.,::~~>\ ~,g~ltersebut diketahui oleh saksi Kusyanto dan saksi Urip Mulyadi 
. ,. ., ._.... ,f I, . - .. 

'<:<~:~~(keQtJ~&¢a anggota polisi) berdasarkan informasi dari saksi Muhammad 
' .....-::::...::=:;.::::;:./ 

Lucky dan ~.3ksi Rahmat Wibowo yang pada saat terjadi tawuran antar 
~ warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi Muhammad Lucky dan 

,~ 
saksi Rahmat WiboV{o berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL, namun ~ 

3 
·0 

::{diberikan keml.Jali kepada Terdakwa karena Terdakwa diteriaki maling oleh ,. ' : , 
'.',' 

.: ~:iiwarga. Kemudian Terdakwa ditanakao dan rlih~w::l leA Pnlc:.p.k .Inh!:>r Rorll 



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diallcam pidana menurut 

pasal 363 ayat (1) ke-3 K.U.H.Pidana ; -------------------------------------

ATAU 

KEDUA : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 
.: '", 

, 2Q11 sekira jam 17.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 
" 

Maret tahun 2011 bertempat di JI. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah 

Tinggi, Kec.Joh.ar Baru, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL, 

yang sama sekp'i atau se~agian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik 

saksi korban Ahmad Alfiyan, dengan maksud melawan hukum, perbuatan mana 

di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : '" 

- Bahwa T erdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo 

yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar bahwa didaerah 

KUA Tanah Tinggi seda.~.9 te~adi tawuran antar warga. Kemudian Terdak"wa 

bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo pergi menuju JI. 

Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kef. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat.,. 
Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko counter handphone 

milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak. Bahwa Terdakwa setelah 

mengetahui pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan 
, ' 

rusak'ialu Terdakwa masuk kedalam counter handphone tersebut dan mengambil1 

(satu) buah kartu perdana ' XL yang berada dibawah eta lase yang telah pecah 

/ ..:{~~~y.~~,milik saksi Ahmad AlflYSn dan berhasil membawanya keluar dari toko 

f$~/OOlmle~~~~Phone tersebut; . . 

t~( • ~ian padS han Jum'a! tanggal 11 Maret 2011 perbuatan Terdakwa 

l~~\ ~~~,~~hUi oleh saksi Kusyanto dan saksi Urip Mulyadi (keduanya anggota 

\\:>\PQl~sj}3~sarkan informasi dan saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat 

'\~~~ng pada saat te~adi tawuran antar warga tersebut, Terdakwa 
~~ 

memberikan kepada saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibcmo ,berupa 1 

(satu) buah kartu perdana Xl, namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena 

Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa 

ke Polsek Johar Baru untuk penyidikan lebih lanjut; ---------- . ~ 

Perbuatan T erdakwa sebagaimana diatur dan diancam Did~n;:! mpnlln It i~ 

http:Kec.Joh.ar


/ 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan.Penuntut Umum tersebut Terclakwa 

dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, te:lah menyampaikan 

keberatanleksepsi terhadap surat dakwaan PenunM Umum, yang pada pokoknya 

adalah sebagai berikut : 

1. EXEPTIO OBSCURI LlBELLI: 

Bahwa isi surat dakwaah Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Peri<. : PDMlJKTPS/03f2011 

tahggal 13 April 2011 disusun secara tidak cennat, tidak jelas dan tidak lengkap 

(obscuur libel) dengan alasan alasan sebagai berikut : 
:<.. .. 

1.1 Bahwa ketentuan P·;1·sal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP diuraikan bahwa 
, 

ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi 

tang gal dan ditandatangani serta berisi : 

a. 	 n~ma lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin , 

kebangsaan tempat tinggal, agamadan peke~aan tersangka ; ---- 

b. 	 uraian secara cennat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 

yang dida~akan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 

pidana itu dilakukan ; ---------------:--------------------~---------------

ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum ; -----------.. -----------.:. 

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) huruf 

b KUHAPbersifat imperatif, karena apabila dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum tidak memenuhi ketentuan pasa! tersebut maka hakim pemeriksa 

f,<::~:~--e'f:tara dapat membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ------------
l·":~::~~>,~ · -..::::!:i:;:;~::\\ . 

/.i :// -j; :~c~;?·~t1~a:~\s~lanjutnya dalam surat dakwaan Pertama dan Kedua masing 

i~· I /~~C~~!WsrJg\'Puragraf ke 2 dan 3 Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan 

\:~).. ,~:'---i~t?n~~biSJPerjstjwa pidana, ant~ra lain : 

· ~<\\~.~:f~:':."<.;'/ . 	 . 
·· ;~,:";",::;;::: ~<8ahwa Terdakwa bersama saksl Muhammad Lucky dan Saksl 

Rahmat Wibowo yang berada di daerah Jembatan Bes'i dekat SMKN 

. 31 mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi 

tawuran antar warga. Kemudian Terdakwa bersama saksi 

Muhammad Lucky dan Saksi Rahmat Wibowo pergi menuju JI. Tanah 

Tinggi IV RT.013 RW.07 Ket. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta 

Pusat. Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko 
;(i 

__ • • • _A. __ I. 

\ 
! 
I,. 
I 



etalase yang pecah kacanya miliksaksi Ahmad Alfiyan dan berhasil 

membawanya keluar toko counter handphone tersebut; --------------.-

Kemudian pada 
., 

hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 perbuatan 

Terdak.wa diketahui oleh Saksi kusmayanto dan saksi ,Urip Mulyadi 

(keduanya anggota polisi) berdasarkan informasi ' dari saksi 

Muhammad lucky dan saksi Rachmat Wibowo, yang pada saat te~ad i 

tawuran antar warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi 

Muhammad Lucky dan Sa'ksi Wibowo berupa 1 (satu) buah kartu 

perdana Xl namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena 

Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditangkap 

dan dibawa ke Poisek Johar Baru untuk penyidikan lebih lanjut; -----

1.2 	 Bahwa adapun letak ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam 

menyusun surat dakwaan adalah sebagai berikut: 

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam 

surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM- IJKTPS/03/2011 tanggal 13 

April 2011 sangat tidak jelas, tida'k lengkap dan membingungkal'!, 

mengingat Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara 

lengkap dan jelas perihal penyebab kaca etalase counter 

handphone di Jalan Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07, Kel. Tanah 

Tinggi, Kec. J~har Baru, Jakarta Pusat bisa dalam kondisi pecah, 

dan bagaimana sebuah pintu toko counter hand phone milik Ahmad 

Alfiyan blsa dalam keadaan rusak. Hal tersebut tentu saja harus 

~~.9Uelaskan secara lengkap siapa yang merusak pintu toko, siapa 
Af" (, \'~ ,(1 J'1 ~ 
~~~/..-----.:..·~ memecah kaca etalase, apa penyebabnya, bagaimana ca,ra

:;1(ri:~f~1\akan pintu d~n pemecahan kaca eta lase, tersebut terjadi, dan 

i. ~\ 2¢.t.¥,~p~~UbUngan kausalitas antara hartcumya counter dan rusaknyafi 
'\)" ~",.;.'iPigt~tersebut dengan tind~!<an Terdakwa (anak nakal) ; ---------------

' \ \;!...:." ~ -'~.P~t.WvR uraian Jaksa Penllntut Umum pad a dakwaan pertama dan 
.... ' .. , ....Slo}l-4~ ",:.~.' 

'·~;::·~::.:.=:;·1:r~kwaan kedua masing-masing paragraf 2 diuraikan bahwa 
" / 

Terdakwa (anak nakal) mencuri voucher perdana XL di bawah 
":): 

etalase. Hal ini tentu saja sang at membingungkan, bagaimana 
.

.":
:.\ 

t 

mungkin sebuah voucher perdana XL perdana bisa disimpan dan 
Ji~ 

"","__ .. 	 a... __:... -'_ -'~ 1~ 

http:Terdak.wa


. ~. ; 

· ~.I.; 

dalam etalase counter. Kecuali, jika voucher tersebut sudah 
: -j 

digunakanlbekas yang tentu saja tidak mungkin di simpan di dalam 

eta lase counter; --------------------------------------- ----------------

Sahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak 

menlluraikan secara jelas, lengkap dan cermat perl hal voucher.. ' . 

perdana XL yang telah dicuri, yaitu voucher XL perdana jenis apa, 

bernomor berapa dan berapa harganya. Hal ini sangat penting untuk 

memastikan kejelasan dari barang bukti I objek perkara yang 

menjadi pokok persoalan perkara ini, selain itu hal ini juga untuk 

memastikan apakah barang bukti I objek yang dicuri tersebut telah 
j 

sesuai dengan barang bukti yang· ada dalam berkas perkara atau 1 

tidak, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembuktian ~ 
1, 
~kelak ; -------------.....,.---------------------------------------------------
1

Sahwa Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat dalam 1 

menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian materiil yang j 
J

telah dialami oleh pelapor (saksi korban). Jjka benar dia telah 


mengalami kerugian -Quot Non - berapakah nifai kerugiannya, 


apaVlh obj,ek tersebut memiliki nilai ekonomis atau tidak. Karena 


adalah hal yang sia-sia jika perkara aquo diperiksa ternyata tiqak 


ada nilai ekonornisnya ; --------------------------------,..---------------------- 


Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap, jelas dan cermat 


mengenai kejadian tinda~ pidana, objek yang dicuri dan kerugian 


ff.::::::..~•. [lateril yang dialami oleh saksi korban (pelapor), maka telah terbukt 

.,( ·\.\: ,\~.L!.·lt!~ 

t".:';'I':r- . ""{}~ftllYa Jaksa Penuntut Umum telah lalai dan tidak mengikuti kaidah 
f(~ ' )7' ~ ,\'''''' 
~if ~~~~ sehagaimana disyaratkan dalam Pasal ,143 aya\ (2) huruf b 

\~\ '(~~~:~tRlUrJr' oler karenanya berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP 

'\~>\ '~'1l'!:t:~~)y'dakwaar Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tidak 

··:·~ .. ;>...~4!~~ap, tidak jelas dan tidak cerma tersebut harus ditolak dan 
....,...."i~\U'"~··· 

dinyatakan batal demi hukum; -----------------------------------------------.. 

'~2. 	EXEPTIO ER!ROR IN PERSONA 
:'~ 

.~~ 
:-:-::Sahwa berdasarkan keterangan saksi Sob Osmon dalam Serita Acara 

Penyidikan (SAP) tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternvata dalam ::';:~ , 

I' 

i 



karena yang menjadi pelaku pencurian di Jalan Tanah Tinggi IV RT.013 

RW.07, Ker. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat adalah Owen dan 

Daus Kucing, maka sudah seharusnya yang dihadirkan didaJam persidangan 

sebagai Terdakwa adalah Owen dan Oaus Kucing, oleh karenanya mohon 
. ~ 

agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg.Perk : POM
. '. . . 	 . 

IJKTPS/03/2011 Tanggal13 April 2011 dinyatakan tidak dapat diterima ; ---

3. EKSEPSI TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA HUKUM ACARA 

SEBA'iAlMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG


UNDANGAN. 


3.1 	 Eksepsi terhadap tidak didampinginya Tersangka (anak nakal) 

dibawah umur dalam pemerlksaan di tingkat Penyidik. 

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : 

PC lJKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011, Terdakwa (Anak Nakai) 

diancam dengan pidana dengan menggunakan pasal 363 ayat (1) k 3 

KUHP Jo. 362 KUHP dengan ' ancaman pidana 5 (lima) tahun dan 7 

(tuj u h) tah un; ------------------------------------------------------,": 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dijelaskan 

bahwa: " Da/am hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa 

melakuan tindak! pidana yang diancam dengan pidana mati atau 

ancaman pidana lima be/as tahun atau /ebih atau bagi mereka yang 

tidak mal,7pu yang diancam dengan pidana lima tahun atau /ebih yang 
/~~

/':.".:-':f:..~r;"'a~empnyai penasihat hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan , ~~:r 	 \.(,!;'':~'-t:,~

(Jr",....~'"~~~~l~~'j,ua tingkat pemeriksaan-da/am proses peradi/an wajib menunjuk 
,'-	 gll~ ,"" c· \\ 
'(" ~\ Q~~1js, :'ilfithukum bagi mereka"; ----..;....--------------------------------- 

--"<'-"., 	 .-..,. I\ .." ", \~J) 
~ '-, v · , .... N
\()\ ~2gp1/~Ianjutnya 'berdasarkan ketentuan pasa/ 114 KUHAP telah 

'\;, ;:~ijet§~,"an bahwa : " Da/am hal seorang disangka me/akukan suatu tindak 
-=-" 	 , 
pidana sebe/um dimu/ainya pemeriksaan o/eh Penyidik, Penyidik wajib 

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan 

bantuan hukum atau bahwa ia da/am perkaranya itu wajib didampingi 

o/eh penasihat hukum sebagaimana dimaksud da/am pasa/ 56"; - - - --

Bahwa selaniutnv;::I hArn~~~rlc~n &r""tl:>nt"",,'n n.,..,,,,,,1 k"l "."....+ I<f. \ 1,)\ ..1-- ,.,\ 

\ 



(1) 	Setiap anak naka/ sejak saatditangkap atau ditahan berhak 

mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau /ebih Penasihat 

Hukum se/ama da/am waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan 

menumt tata cara yang ditentukan da/am undang-undang ini; -------

(2) Pejabat 	 yang me/akukan penangkapan atau penahanan wajib 

memberitahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang 

tua asuh, mengenai hak mempero/eh bantuan hukum sebagaimana 

dimaksud da/am ayat (1); ---' --------------------------- 

(3) Setiap anak naka/ yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 

/angsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar 

o/eh pejabat yang berwenang ; ----------------------------------- 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sangat JeJas bahwa seorang 

anak yang sedang diperiksa ditingkat Penyidik I berhadapan dengan 

hukum (apalagi) yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun wajib 

(irnperatit) untuk didampingi dan atau ditunjuk Penasihat Hukumnya 

guna didampingi dalarn setiap pemeriksaan ; --------------------------

Bahwa salanjutnya berdasarkan daftar isi turunan berkas perkara 

ternyata pihak Penyidik Kepolisian sarna sekali tidak pernah membuat 

dan atau mencari dan atau menunjuk Pengacara untuk memberikan 

bantuan hukum k~pada Terdakwa sebagimana diwaJibkan oleh pasal 

96(':[*~t:~{J) KUHAP Jo. pasal 114 KUHAP (lihat berkas perkara), 
... .	 . t...l~ ·•. ",,_ ··I~ , ,:~ 

f?_s~h'ir:!.gg~<{t.~(dakwa (anak nakal) dalam memberikan keterangan
It _:":.', r) \~.)\ ... y \\ 

,' ,':al.hs'j"-~'lfiiitiJdik \' ng diri berhadapan dengan Penyidik tanpa didampingi - I 	 I r.t:($T'I- J '': < \ #'\."~ '~ ~iJ//... I..; ~t	:~, '~ni.a:'~i(a"~~~J,l3h Penasihat Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka 

~~~~~::s.(..~!#rahgan BAP Terdakwa (anak na~al) terdahulu telah 

ditak...-%~.::~cara melawan hukum (illegal), dan hal tersebut tentu saja 

secara (l~omatis telah menyebabkan surat dakwaan yang disusun oleh 

Jaksa Penuntut Umum adalah juga tidak sah (illegal) ; -----------------------

Bahwa, perlu kami sampaikan kaidah hukum tersebut di atas juga telah 

diterapkan cl~h Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Putusan 

No. 22/Pid.BI2002/PN.WNS yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan 

Ti'1ggi Yogjakarta . dafam Putusan No. 03/PID/PLW/2002/PTY, 

" 

;;:J,
! 

, 
I 

" 

I 

.~:~ 

.' ·~'i 
,':g 

\ 



1998 yang pada pokoknya berpendapat bahwa penyidikan yang 

melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan 

tidak sah atau illegal, yang, pada akhirnya tuntutan Jaksa dinyatakan 

tidak dapat diterima ; ----------  . ------------------------------------  , 

3..2 Eksepsi atus tidnk dilaksanakannya penyelesaian perkara pidana anak 

melalui mekanisme Restoratif Justice. 

B~hwa mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah 

disusun dan dibE-ntuk dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani 
. - :... 

dan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009 secara bersama-sama oleh 6 

(enam) Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, antara lain: 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 166 

'.AlKMAlSKBIXli/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum ; -.-----------------------------------------------------------------...-- 

- Jaksa Agung Republik Indonesia. Nomor : 148 AlAIJAl12/2009 tentang 

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; ------------------------.-- \ 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor : B/451X1II2009 tentang I 
J 
1 

Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; ------------------------- <I 

Menteri Hukc'm Dan HAM Republik Indonesia. Nomor : M,HH-08 HM.03.02 1 

tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; 

Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor : ~O/PRS-2/KPTS/2009 tentang 
.:.Penanganan A.lak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -------------------------- ·:t~~ 

' j ,~ 

. ' . ~-=M~~eri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

.,~
"- 4 ·"C;£,I,JJ1 "\~ . 
~ 


. ;>:~
' i: 

-:ir.~~~·},;~: ::; IIl~'~ia. Nomor.: 02lMen.PP dan PAlXII 2009 tentang Penanganan Anak 
... , .,:'t' i" ~lt(\ \y \' .. ' 
"'..> ::. ... . . . . .:l' : :ff~--:: .;.$.'....::.d~~~(~.~.,~~\~\hadapan Dengan Hukum ; -------------------------------------- ....~u,\~~y)l;,- 1.,- , • 

i..,'. :~'~i~~~sL~J~ Keputusan Bersama tersebut di atas disusun untuk mewujudkan 

'. ;:::,~~·;~i~~~t.~g4.ih dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang 

.'. c :" " ;~''<':.'R'-' ...-;/

'. ,. ', " . r.hadapan .dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat 

_.' ~ . :- « ;Penegak~hukum dan semua pihak (pasal 2) ; ------------------------------------..------
.'- ~· ,~··:;· ..,; .~S~i:~~.{'. , . "-:

.-; 
; 


' ~ :t: ::t ~,,~*;:~~a,hwasEHanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf A telah diuraikan 

, , ,1.:,\ ,,'; ~' :bid~~Jl~f. ~;<~:: ! · - . . . .! ; . 1 \7; 

.?"2'j~]~:9~h~a Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan 
!,; ' . ' r::f\:D::~:~ , ':t::; ':" .. 

',' . : , :~;\L; hukum dengan pendekatan' keadilan rf!~tnr~tif lintllk kcncntinl"t"'''' +,Mh~a, .... ~~ : 

! 


i" \ 

http:i~~~t.~g4.ih
http:02lMen.PP


' , ,' , ' 

: " 

. ..., 

:Selanjutnya berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 5 dijelaskan Keadilan 


Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil melibatkan pelaku, korban, 


keluarga mereka dan pihak terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama


·sama mencari penyelesaian terhadap-.tindak pidana tersebut dan implikasinya, 


dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula; ------------ 

.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita pahami bahwa penyelesaian 


perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus didahului melalui 


. mekanisme musyawah 'yang melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua 


. dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat 


. setempat, buka •• secara serta merta menggiring penyelesaian perkara aquo ke 


Pengadilan, apalagi perkara yang dipermasalahkan hanya senilai Rp. 10.000,00 


( sepu I u h ribu rup ia h) ; --------------------------------------------------------------- 

. Selain itu penyelesaian tersebut di atas juga bA.rtentangan dengan Instruksi 

' i ': .: ',' 

Presid,en' NO.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 

d'imana dalam program hukum dan keadilan difokuskan pada : 

a. ~rogram keadilan bagi anak; -----------------------------------------------------
b. Program keadilan bagi.perempuan; _________.. _____________.__________.-_____._. _______ _ 

c. . Program keadilan di bidang ketenagakerjaan ; ----------------------.------~-----___ 

d. Program keadilan di bid'ang bantuan hukum ; -----------------------------------___ _ 

e. 	 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; -----------------_ 

ram keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan ; ------------------_ 

na telah terbukti bahwa mekanisme penyelesaian perkara anak yang 

denganhukum tidakdilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

ratif terlebih d'ahulu, dan telah mengabaikan prinsip keadilan bagi . 
kami mohon agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus 

~!!,,<:mOlaJ<.r:·' -----------------------------------___________________________________________ 

: ~'. :.! Berdasarkan hal~hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka mohon 

.'. ;· · <:;k~~pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutus tentang eksepsi ini 
~ ; 

,: ·· n·:~J.:· . . 
,);r:'.,f?bagal benkut : 	 .r 

" j. ;');f~;~1Wt· Menerima dan mengabulkan eksepsi Pellasihat Hukum Terdakwa (anak 
J 
-.; 

:;1···; ~~:;i~¥~~J~·~~-;:;~:; ; :>,; ', ' . 	
- ,:( -;),tlt; '.".r:.'·· 	nakal) dengan alasan-a!asannya ; ----------____________________________________ 
::.~ . . " ':' . : ;;i:~:{:.:J:;J~ti~.::;:.:·. :·. : : 



" ' 

3. 	 Menyatakan tindakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap 

Terdakwa tCAnpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana ternyata 

dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak sah , dan oleh 

,karenanya surat dakwaan surat Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM _ . 

IJKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011 batal demi hukum ; ------------:-------

' 4. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ; ----------

5. 	 Memerintahkan kepada Penyidik Poisek Johar Baru untuk terlebih dahulu 
':; 

,menyelesaikan perkara Ini dengan menggunakan mekanise Keadilan 
. ~ 

Restoratif; ----.--------------------------:..-----------------------:..----------- ,t 
6. 	 Memulihkan hak Terdakwa (anak nakal) dalam kemampuan, kedudukan, 

harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah, karena telah 

dicemarkan nama baiknya akibat adanya penuntutan dari Jaksa Penuntut 
. , ' 

Umum ---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa tentang uraian eksepsi dari para Penasihat Hukum 


Terdakwa tersebut, selengkapnya adalah sebagaimana tercatatlterlampir dalam 


Berita Acara Persidangan; -----------------------------------------------------------------


Menimbanj, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan 


pendapatnya di ,Persidangan pada tangga! 11 Mei 2011 , dan selengkapnya 


adalah seagaimana termuatlterlampir dalam Berita Acara sidang ; -----------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
j;~~::~{5~~hirnbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsilkeberatan Penasihat 

~: i,Rf:~,f!/.~f~~~~; adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana 
itI~~dl~~hk~irepSi tersebut adalah sebagai berikut : . 

: ,' ~' 'f~)6xeetlo ~bscuun hbelll . ------ --------------------------------------------------------
" 'i >:·~ .i ~\~,. ~~:"~/· L~f t 	 . 

·:'; 2 ~ ')'~\ptt~.Ei'qj1 in Person~; -----------------..-------------------------------------..------
, ':, :', 	 ',", , '~~:;-::;~;;>' , 

" 3. Eksepsi terhadap tidak diterapkannya hukum acara sebagaimana diatur . 	 , 

,,dalam peraturan perundang undangan ; 

f:iL" Menimbang, bahwa dari ke tiga hal pokoklintisari eksepsi yang diajukan 
. '."'{:') ' " 

,~7:'tD,QlehPenasihat Hu'~um Terdakwa tersebut, yang dalam hal mana Pengadilan 
. . .~:~..;: t_; 	 ", . 

' :)t,; 'memandang bahwa a/asan alasan eksepsi tersebut te/ah disusun secara relatif, ....:: 
: ~ ~ " . 	 . "."". 

. : !.\...... m.-:.I,- . . _~~ ~I_ t_ ~ . , 

i ' 



...

Menimban~ , 

. , 

'1 


" ' 1 

. , ~ 

. ( ~ 

.1; 
.: i" 
; -; 1 . eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi ';) ; 

I;:j
selanjutnya yaitu Exeptio Obscuuri Libeli dan Exeptio Error in Persona ; --------- 1 

: \ 
:' , 
:1Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan '. 
;<·1 

. di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana, 

tersebut di atas, Maj~lis Hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 I 
I 

·1··.> ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan 	 . I 
~ 

t
1•.• . aJa~an alasan : 

. . 	 . ~ 

I 
J.1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan 

~ . ; : . 
kOfTlpetensi absolute maupun kompetensi relative; a tau 

.. 1 	 1 

.2. .'b~kwaan tidak dapat diterima; a tau t . . 3. .S~tat dakwaan harus dibatalkan ; ---- ---------------------------------------------- 'L 

IMenimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang t 

1diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam I 

r . .alasan eksepsi dan dalam pemum eksespsinya, Penasihat Hukum Terdakwa ., 
~ 

telah menyampaikan bahwa "surat dakwaan batal demi hukum" ; ----------------- ~
! 

' 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi "surat dakwaan batal t 
. demi hukum" tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan . I 
. dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur ,I 

dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ; -------------- ----.-------------------------.-----------..-- t
[ 

Menimbang, bahwa' tentang pembuatan surat dakwaan, sebagaimana '1\ 
,;,:I,j:....•. didalam ketentuan KUHAP, Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas 
',' 

;- ukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, 
" ~' 

":h· 
;:jri 

tii1f.iTaJ1a,-sebagai ketentuan pasal 1 butir 7, dan pasa.1137 serta pasal 140 ayat 
':1-: 

, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Ja~sa sebagai Penuntut 

llbeit..~Wenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian ,i 
,t~~~'~JrJ~na eara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempuma, \~ 

)~t~~jl,unCfang undang tidak mengatumya secara jelas dan rinei tentang hal tersebut, 

menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan 

(2) dengan resiko bila disir:npangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal 

sebagaimana ketentuan pasal143 ayat (3) ; --------. 

bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada Penuntut i1 
" 



,'l 
" 

. I 

,<:1 
i: ~ 

" i 

:;l: 
. eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi 

<I 
., . selanjutnya yaitu Exeptio Obseuuri Libeli dan Exeptio Error in Persona; ---------

: ., 
'i ., 

.,~'J Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan 


.di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ~ 
j ' 

t 

. ' . 

tersebut di atas, Maj~lis Hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 
1 
I 
:1 

: ~y~t(1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan '
1
oj 

l 

' alasan alasan : ·w

J
1. Peng~qlJan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan . ~ 

1 
kortlpetensi absolute maupun kompetensi relative; a tau 

1 
1 

•1 

. 2 . . Oa,kwaantidak dapat diterima; a tau .1 
,. 

. . , 3. Surat dakwaan harus dibatalkan ; --------------------------------...,.-------- -------- \ 
.1 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan daHl-dalil eksepsi yang 1 
1

diaJukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam i 
t 

. alasan eksepsi dan dalam petitum eksespsinya, Penasihat Hukum Terdakwa 1D 

. ", 

}
telah menyampaikan bahwa "surat dakwaan batal demi hukum" ; ------------------- ~ 

. . jMenimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi "surat dakwaan batal 

I . .' demi hukum" tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan ' ('·" 1,' 
, ;, 

. dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur 
; 

it 

dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ; -----------------------------------,------------------------

Menimbang, bahwa' tentan'g pembuatan surat dakwaan, sebagairnana 

di dalam ketentuan KUHAP, Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas 

;; ;'k~9udukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, 

~iiana'$ebaQai ketentuan pasal1 butir 7, dan pasal 137 serta pasal 140 ayat 'W' 

~f' 
~;~MAAiri1h~ng, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa sebagai PenunM 

, I 
"".''1~ ~6eiT,~\.ven::mn sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian ,' ,' , 

"' I 

a:,b'aoaim';:ma cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempuma, 


undang tidak r:nengatumya secara jelas dan rinei tentang hal tersebut, 


·.· . • ~ ,~~ri~a menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan 

.:~. :~,:~~ :~, i.: '.' 

,43 'Bvat (2) dengan resiko bila disil1Jpangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal :..
;'
: 
1 

sebagaimana ketentuan pasal143 ayat (3) ; --- ------ 
,I 

ji, Menimban~, bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada PenunM 
,l 



dlmulainya pelfleriksaan oleh Penyidik, penyidik wajib memberitahukan 
':'\ 

. ikepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia 

dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh ·Penasihat Hukum sebagaimana . 

>.~~~,dimBksud da/am PasaI.56"; ------------ ---- ---------------- - --- - - ,-- -- ---- 
\~{

Menimbang, bahwa /ebih lanjut berdasarkan ketentucin pasal 51 


UUlNo.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa : 


1:Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan 


bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama da/am 

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang 

ditentu~f3n dalam undang-undang ini; --------------------------------------------

2. Peji;Jbf3t' 	 yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib 


ri"emberilahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua 


asi;Jh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud 


dalam ayat (1) - ------------------------------------------------------------------. , 	 . . 

3. Setiap 	 anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan 


langsung dengan Penasihal Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh 


Pejabat yang b6 wenang ; ----------------------------------------------------------------- . 

'".~~ 
. :.( 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan undang-undang 
.. 

sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan pasal 51 UU.No.23/1997 
'\' 

....11 

tentang Pengadilan Anak, :maka jelas hak anak yang berhadapan dengan 

,.,,_: ' ,khususnya anak sebagai Terdakwa, terdapat perintah wajib dari 
~ 

untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; ---------------------------

imbang, bahwaapakah ketentuan tersebut dilaksanakan oleh 

melaksanakan penyidikan, dalam hal mana didalam berkas 

didapatkan hal-hal antara lain, yaitu : 'tIl 

rnyatan yang dibuat danditandatangani diatas meterai Rp,6,OOO,OO ; 4'II 
,~ 

(Tersangka) tertangga/ 11 Maret 2011; dan 

akan didampingi Pengacara yang ditandatangani oleh 
' ,Pi 

rl 71 

. ~1' 

____ tersebut " ~ ; 
______R . ________ ...___________"._____________________ _ ~-~. 'v.'r 

.o.nin-.h~n,... bahw~ c:.',n,.,n, , ..... 

~., . 

, 
i;~' 

~i.~1 

http:PasaI.56


" 

3. 	 Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.728/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. 

atas nama Terda'kwa d i hentika n -------------------------------- 

4. 	 Membebankan biaya perkara pada Negara ; -----------------------------------

Demikian diputuskan, pada hari ,Rabu, tanggal11 Mei 2011, oleh ljokorda Rai 

Suamba,S.H.,M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan mana 

.diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan 

dihadiri oleh Lasmiati,S.H. sebagai Panitera Pengganti, T. Agam,S.H. Jaksa Penuntut 

Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, orang tua Terdakwa, serta 

Petugas Bapas. ,?;..~~~:~::::.:-,.
//7 	~ '.~.~'/ ">. 

t-:: 	 1"- ~/ '"\10'" .,;.
;'1 -;-o,''-j' , \ . '-:., '\

i' "I ,,:-'\..-,\, \1 	 '\ 
1\' ."./ ~ ."", i . \ " ', 

Panitera Pengganti /0 7~:~1;i:F;,) :~; Jl Hakim 

\i,_';' t1 (f::C ,/'::;~,!I 


ttd ~.:. \ ;%~_..<~ ( ..., ,t' ttd 

. ~, ••: .;'.!J:....;...... ,f}: "\.'..~/. 

Lasmiati,S.H. 	 <'=::r~~rc1~ Rai Suamba ,S.H.,M.H. 

.. 

. . 

,..:.-,..... ,~... 

!it 
I 
I 

i, 
,\ , 


