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I. PENDAHULUAN 

 

 

- 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga dapat diartikan bahwa Indonesia 

merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi negara hukum secara 

konstitusional telah dijelaskan pada rumusan tujuan negara Republik Indonesia 

yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, 

yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

 

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu 

wilayah tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tersebut 

yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan 

suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Fungsi hukum itu sendiri adalah untuk 

mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat terkadang terjadi penyimpangan 

terhadap peraturan-peraturan yang ada, sehingga hal ini dapat menimbulkan 
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permasalahan dibidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban 

dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. 

 

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai 

suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah dengan menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang 

sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, dengan demikian 

hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati 

bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh 

penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

 

Berkaitan dengan  konsep negara hukum, fungsi penegak hukum memiliki peran 

yang sangat penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum itu 

sendiri, upaya penegakan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang 

meliputi pengawasan terhadap penyimpangan hukum, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan persidangan, pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh 

hakim, pelaksanaan eksekusi pidana atas putusan hakim, dan kegiatan 

pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. 

 

Hakim memiliki peran yang paling penting dalam suatu badan peradilan, karena 

pada dasarnya hakimlah yang berhak memutus setiap perkara yang sedang 

berlangsung, dalam melaksanakan tugasnya memutus suatu perkara hakim harus 

selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak 

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 
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48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 

 

Hukum acara pidana merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, yang di dalamnya memuat 

aturan tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan 

tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu 

dilaksanakan jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan 

perbuatan pidana.
1
 

 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP putusan pengadilan dalam 

perkara pidana terdiri dari tiga bentuk, yaitu :  

 

a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (vrijspraak) sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka 

terdakwa diputus bebas.  

 

b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 

(ontslag van rechtvervolging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat 

(2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 

                                                           
1 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Prenhallindo, 2001, Hlm 221 
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didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana.  

 

c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHAP 

yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. 

 

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHAP, yakni : 

 

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :  

 

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

  

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 

 

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

  

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

  

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 

  

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa; 

  

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh hakim tunggal; 

  

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 

  

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 
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j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang palsu; 

  

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan; 

 

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 

memutus dan nama panitera.  

 

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l 

pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.  

 

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-

undang ini.  

 

Menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan 

batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan : 

 

1. Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;  

2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;  

3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu 

dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat 

dilaksanakan.
2
 

 

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat 

bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu 

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam 

pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang 

terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti 

bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya 

                                                           
2  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  

   Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 385   
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bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga 

kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan 

baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan 

negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

 

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan 

putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 

KUHAP, diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut. Salah satu contoh putusan 

pidana tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Panyabungan Nomor 

520/Pid.B/2005/PN.Psp.py tanggal 23 Maret 2006 atas nama terdakwa Razman 

Arief Nasution, adapun amar putusan dalam perkara tersebut adalah menyatakan 

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan 

terhadap Nurkholis Siregar sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP, 

menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus 

Ribu Rupiah). Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, 

melalui putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, dengan nomor 

perkara 331/Pid/2006/PT.Mdn, Razman Arief Nasution dinyatakan bersalah 

melakukan penganiayaan ringan, dan divonis 3 bulan penjara. Razman Arief 

Nasution lalu mengajukan kasasi, tetapi melalui putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1260.K/Pid/2009 tanggal 19 januari 2010 memutuskan menolak 

permohonan kasasi yang diajukan.
4
 

 

                                                           
3 Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, Mandar, Maju, 1999, Hlm 15 
4 http://news.metrotvnews.com/ diakses pada tanggal 1 April 2015 

http://news.metrotvnews.com/
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Berdasaran uraian kasus tersebut, maka diketahui bahwa amar putusan Pengadilan 

Negeri Panyabungan Nomor 520/Pid.B/2005/PN.Psp.Py atas nama terdakwa 

Razman Arief Nasution tidak memuat perintah penahanan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, oleh sebab itu maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa 

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l 

pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Penjatuhan putusan 

sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 520/Pid.B/2005/PN.Psp.py perlu 

untuk dilakukan suatu tinjauan yuridis guna mengetahui syarat sahnya suatu 

putusan pemidanaan.  

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk 

menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi 

dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak 

Memenuhi Syarat Sahnya Putusan Pemidanaan (Studi Kasus Nomor 

520/Pid.B/2005/PN.Psp.Py)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

 

1. Permasalahan 

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

 

a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana formil dalam putusan pengadilan 

tentang syarat sahnya putusan pemidanaan (studi kasus nomor  

520/Pid.B/2005/PN.Psp.Py) ? 

b. Bagaimanakah eksekusi terhadap putusan pengadilan yang tidak memenuhi 

syarat sahnya putusan pemidanaan (studi kasus nomor  

520/Pid.B/2005/PN.Psp.Py) ?  

 

2. Ruang Lingkup 

 

 

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi dalam kajian hukum pidana 

dan hukum acara pidana, khususnya tentang tinjauan yuridis terhadap putusan 

pengadilan yang tidak memenuhi syarat sahnya putusan pemidanaan. Adapun 

ruang lingkup kajian dalam penulisan ini adalah dititikberatkan pada mekanisme 

penjatuhan putusan pidana yang didasarkan pada ketentuan syarat sahnya putusan 

pidana dalam KUHAP, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

 

a. Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai penerapan hukum pidana 

formil dalam putusan pengadilan tentang syarat sahnya putusan pemidanaan. 

 

b. Mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan 

yang tidak memenuhi syarat sahnya putusan pemidanaan. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi 

bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga 

pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan 

serta masyarakat umumnya atas hasil tinjauan yuridis terhadap putusan 

pengadilan yang tidak memenuhi syarat sahnya putusan pemidanaan. 
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b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan 

tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan 

dengan putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat sahnya putusan 

pemidanaan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan 

kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
5
 

 

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menentukan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan 

dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili”. Selanjutnya dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “penetapan dan 

putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum 

hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986,hlm 124. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pasal 197 Ayat (1) KUHAP merumuskan 

secara rinci dan limitatif tentang isi surat putusan pemidanaan harus memuat : 

 

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

 

b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 

 

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

 

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 

 

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 

terdakwa; 

 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh hakim tunggal; 

 

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan 

atau tindakan yang dijatuhkan; 

 

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

 

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 

 

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; 

 

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus 

dan nama panitera. 

 

 

Selanjutnya dalam Pasal 197 Ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat 

kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam Pasal 197 

Ayat (1), adapun ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (2) berbunyi “Tidak 
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dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini 

akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”. 

 

Menurut Lilik Mulyadi, pada hakikatnya putusan hakim merupakan : 

 

a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka 

untuk umum. 

 

Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya, 

artinya hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk mengadili perkara (Pasal 1 Angka 8 KUHAP). Putusan hakim itu 

kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

 

b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses atau tahapan-tahapan 

persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana pada 

umumnya. 

 

Hanya putusan hakim yang melalui proses atau tahapan-tahapan dalam 

persidangan dan proses administrasi menurut hukum acara pidana pada 

umumnya saja yang mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian 

proses atau tahapan persidangan disini, adalah proses hakim dalam 

menangani perkara pidana, mulai dari tahap menyatakan sidang dibuka 

dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan 

dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela/tussen vonis, pemeriksan saksi-

saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai lalu 

tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, re-replik, re-duplik, 

musyawarah hakim dan pembacaan putusan.  

 

Sedangkan untuk proses administrasi dimulai dari tahap proses 

administrasi pelimpahan perkara, pengagendaan dan pemberian nomor 

perkara, didaftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa 

didampingi oleh penasehat hukum/advokat dan sampai penetapan mejelis 

hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu. 

 

c. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala 

tuntutan hukum. 

 

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya 

mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 

Ayat (1) KUHAP) kemudian putusan bebas apabila hakim berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang 
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didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari 

segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). 

 

d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis. 

 

Dalam praktik, putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. 

Persyaratan bentuk tertulis ini secara tersirat tercermin dari ketentuan 

Pasal 200 KUHAP yang menyatakan bahwa surat keputusan 

ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu 

diucapkan. Jadi sangat jelas apabila dilakukan penandatanganan harus 

dibuat dalam bentuk tertulis. 

 

e. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara. 

 

Dengan diucapkannya atau dibacakannya putusan hakim di sidang 

pengadilan maka secara formal perkara tersebut ditingkat Pengadilan 

Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun 

menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk 

melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi. Oleh 

karena itu, diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan 

dan kebenaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari 

keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada 

umumnya serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 

 

 

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menentukan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 

pidana dilakukan oleh jaksa”, sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 270 

KUHAP juga menentukan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang 

memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera 

mengirimkan salinan putusan kepadanya”. 

 

 

 

                                                           
6 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung PT.  

   Alumni, 2007, hlm 203. 
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Berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan pelaksanaan eksekusi agar dapat 

dilakukan secara tepat tanpa kekeliruan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai 

berikut :  

a) Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada kepala kejaksaan (Pasal 270 KUHAP). 

 

b) Kepala kejaksaan negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk 

melaksanakan eksekusi. 

 

c) Kepala seksi segera meneliti amar putusan. 

 

d) Setelah meneliti, maka kepala seksi yang bersangkutan menyiapkan konsep-

konsep surat perintah dan surat-surat panggilan.
7
 

 

2. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.
8
 

 

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Putusan 

Pengadilan yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Putusan Pemidanaan. Adapun 

pengertian dari istilah tersebut adalah : 

 

a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
9
 

 

                                                           
7
 Laden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 224 

8
 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 132. 

9 Sulchan Yasin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, Hlm 502 
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b. Yuridis adalah menurut ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
10

 

 

c. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang.
11

 

 

d. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau 

sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan 
12

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

                                                           
10 Ibid, Hlm 526 
11 Pasal 1 Angka 11 KUHAP 
12 Laden Marpaung, Azas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hlm 5 
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besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak Memenuhi Syarat 

Sahnya Putusan Pemidanaan. 

 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


