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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

 

1. Penerapan hukum pidana formil dalam putusan pengadilan tentang syarat 

sahnya putusan pemidanaan dalam perkara 520/Pid.B/2005/PN.Psp.Py, 

diketahui bahwa dalam uraian putusan tersebut tidak memuat ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, dengan 

demikian maka terdapat satu syarat formil yang tidak dipenuhi oleh majelis 

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Tidak terpenuhinya 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, 

j, k, dan huruf l KUHAP, maka Pasal 197 Ayat (2) KUHAP telah menentukan 

bahwa putusan yang demikian adalah batal demi hukum. 

 

Putusan Pengadilan Negeri Panyabungan Nomor 520/Pid.B/2005/PN.Psp.py 

atas nama terdakwa Razman Arief Nasution diputus pada tanggal tanggal 23 

Maret 2006, dengan demikian maka berkaitan dengan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-X/2012, maka syarat mutlak dalam 

memaknai Pasal 197 Ayat (2) KUHAP  yaitu hanya pada huruf a, b, c, d e, f, h, 

i, j dan l, dengan demikian maka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 
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tersebut tidak membawa akibat hukum apapun dalam putusan Pengadilan 

Negeri Panyabungan Nomor 520/Pid.B/2005/PN.Psp.py sebab perkara ini 

diperiksa dan diputus pada tahun 2006 sedangkan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PU-X/2012 terbit pada tahun 2012, maka ketentuan 

mengenai batal demi hukum yang disebabkan karena tidak mencantumkan 

ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP masih tetap dianggap sebagai 

syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan pemidanaan 

dikarenakan hal tersebut merupakan kehendak undang-undang sendiri yang 

menyatakan tidak tepenuhinya maka mengakibatkan batal demi hukum dan 

kebatalannya bersifat mutlak serta berlaku kepada seluruh tingkat pengadilan. 

 

Dengan demikian maka diketahui bahwa syarat putusan pemidanaan harus 

memuat segala ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, penulis juga 

memandang perlu dalam suatu putusan pemidanaan harus memuat ketentuan 

mengenai perintah penahanan kepada terdakwa, meskipun setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-X/2012 apabila hakim dalam 

putusannya tidak memuat Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP tidak 

mengakibatkan putusannya menjadi batal demi hukum, akan tetapi pentingnya 

memuat ketentuan perintah penahanan adalah sebagai dasar hukum bagi jaksa 

untuk melakukan eksekusi putusan, disamping itu apabila dalam putusan 

pemidanaan memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP dapat lebih 

mencerminkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum. 

  

2. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat 

sahnya putusan pemidanaan (Studi Kasus Nomor  520/Pid.B/2005/PN.Psp.Py), 
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diketahui bahwa jaksa hanya dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 270 

KUHAP, dengan demikian maka apabila terdapat suatu putusan pengadilan 

negeri yang dinilai oleh jaksa penuntut umum sebagai putusan yang tidak 

memenuhi syarat pemidanaan, tentunya jaksa dapat melakukan upaya hukum 

banding maupun kasasi guna menguji putusan pengadilan negeri tersebut, 

hingga sampai pada tahap putusan tersebut benar-benar telah memenuhi syarat 

pemidanaan dan dapat dilakukan eksekusi oleh jaksa. 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran 

kepada aparat penegak hukum khususnya kepada hakim dalam hal memberikan 

suatu putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang didasarkan pada terpenuhinya 

seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang membawa 

suatu keyakinan bahwa memang benar terdakwalah yang melakukan tindak 

pidana serta tidak ditemukan unsur pemaaf pada terdakwa, maka hakim wajib 

untuk memuat perintah penahanan kepada terdakwa, hal tersebut dimaksudkan 

agar terhadap putusan yang diberikan hakim benar-benar mencerminkan keadilan 

dan kepastian hukum. 

 

 

 

 

 

 


