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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim 

A.1. Pengertian Putusan Hakim 

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan 

pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. 

Dengan adanya “putusan hakim”diharapkan para pihak dalam perkara 

pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum 

tentang statusnya dan sekaligus dapat memersiapkan langkah berikutnya, 

yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, 

melakukan grasi, dan sebagainya. 

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:1 

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasa-masanya yang dapat 

berbentuk tertulis maupun lisan.” 

BAB XXV pasal 378 angka 139 KUHP “Putusan Pengadilan” adalah : 

“telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “penipuan” menjatuhkan pidana oleh karena itu 

terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, 

menetapkan masah tahanan yang telah dialami oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” 

A.2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim 

a. Putusan Pemidanaan ( Veroordeling ) 

                                                           
1       Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan 

Permasalahannya, PT Alumni, Bandung, hal. 202. 
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Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” padadasarnya diatur 

dalam Pasal 21 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa :  

“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 

seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kerasmelakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya 

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangkah atau 

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang 

bukti dan atau mengulagi tindak pidana” 

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin 

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan 

bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat 

dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain 

itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa dilakukan 

penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa 

tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam 

dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana 

itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP 

dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan 

suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap 

berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup 

alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat 2 KUHAP). 

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van 

alle Rechtsvervolging) 

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang 

putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle 
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Rechtsvervolging). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari 

segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 

tuntutan hukum.” 

Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP 

ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, tindak 

pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa dapat 

dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan 

“perbuatan pidana". 

c. Putusan Bebas (Vrijspraak) 

Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 

Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, 

sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal”. 

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau 

Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan 

oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang 

pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum.Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 

191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
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perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan 

meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim 

atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 

ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridisdapat disebutkan 

bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa 

pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa: 

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian 

menurut Undang-Undang secara negative (negatieve wettelijke 

bewijs theorie)sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada 

prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup 

membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak 

yakin terhadap kesalahan tersebut.  

2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum 

pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah 

terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 

terdakwa. 

B. Kesalahan Dan Sifat Melawan Hukum Dalam Menentukan Tindak 

pidana. 

B.1. Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana 
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Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang 

normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat 

melakukan suatu perbuatan.2 

Dari beberapa dokrin dan yurispredensi, bentuk-bentuk kesengajaan 

pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan :3 

a. Sengaja sebagai maksud (opzet oogmerk) 

b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (opzet bij 

noodzakelijkheids-bewustzijn) atau sengaja dengan kesadaran 

tentang kepastian (opzet bij zakelijkheids-bewustzij) dan 

c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (opzet bij 

mogelijkheids-bewustzijn). 

Kesengajaan tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasa 

disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan tidak 

berwarna ini tidak perluh dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau 

mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan 

dalam peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang.4 

Unsur kesengajaan yang tidak tercantum didalam rumusan tindak 

pidana adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak 

selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan. 

Tidak tercantumnya unsur kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu 

membuktikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak 

dengan sengaja. 

B.2. Sifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak Pidana 

                                                           
2        Dr. Agus Rusianto., S.H.,M.H., 2016,. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidanan, 

Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya., Ed. I., PT Fajar 

Interpratama mandiri. Halm., 100.  
3         Ibid.  
4        J.M. Van Bemmelen, Hukum pidana 1., Cet. I, Bandung : Binacipta ,1984., Halm. 124. 
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Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana dan 

dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu 

mengandung sifat melawan hukum. 

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, 

sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsure sifat 

melawan hukum inilah menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai 

melawan hukum apabila perbuata tersebut memenuhi seluruh  unsur tindak 

pidana yang ditentukan dalam undang. 

Schaffmeister mengunakan pengertian “sifat melawan hukum khusus” 

atau “sifat melawan hukum faset” pada sifat melawan hukum yang 

tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.5 

  Istila perbuatan melanggar hukum adalah tidak hanya perbuatan yang 

langsung melanggar hukum tetapi juga perbuatan yang secara langsung 

yang melanggar peraturan lain pada hukum.  

Apabila hukum pidana menerima sifat melawan hukum materiil ada 

kekhawatiran dari Komariah Emong Sapardjaja hal ini akan berubahnya 

dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif ke fungsi yang 

positif. Dalam keadaan seperti ini akan terjadi benturan dengan kepastian 

hukum yang tercantum dalam asas legilitas.6  

Sifat melawan hukum yang mempunyai kepentingan “bertentangan 

dengan hak subjektif orang lain” (subjectieve recht), hal mana subjectieve 

                                                           
5         Dr. Agus Rusianto., S.H.,M.H., Op. cit. h. 107. 
6        Ibid. Halm. 112. 
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recht mempunyai arti “hak” adalah dalam hubungannya dengan hukum 

pidana adalah hak keperdataan. Apabila hubungannya dengan hukum 

pidana adalah hak keperdataan orang-orang lain telah mendengar oleh 

pembuat. Umummya para ahli hukum pidana menerima bahwa sifat 

melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan delik harus 

dibuktikan oleh penuntut umum.7 

C. Perbuatan Melawan Hukum 

C.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum  

Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebelum tahun 

1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang 

bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau 

tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang 

timbul karena undangundang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak 

dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu 

perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan 

dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan 

dalam pergaulan masyarakat. 

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan 

adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara 

Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu 

: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan 

                                                           
7        Ibid. Halm. 115. 
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suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang 

lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si 10 pelaku atau 

bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang 

lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari 

perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 

berkewajiban membayar ganti kerugian”.8 

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 

1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum 

didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”.  

Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH 

Perdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau 

anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak 

kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut 

ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.  

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu 

kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau 

mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu 

                                                           
8       M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 

1982), hal. 25-26. 
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kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi 

terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.9 

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan 

sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu 

mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangna dari masyarakat. 

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” 

dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang 

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam 

pergaulan hidup masyarakat.10 

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-

undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang 

lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan 

dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga 

dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang 

bertujuan untuk mengontrol atau mengatur prilaku berbahaya, untuk 

memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi 

sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu 

gugatan yang tepat. 

 

 

 

                                                           
9       Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3 
10       R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung :Sumur1994, hlm. 13 
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C.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan 

Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum 

harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum 

diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan 

bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu 

(secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya 

tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, 

kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga 

kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan 

melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak 

ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat 

dalam kontrak.11 

b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar 

hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban 

hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-

undang.12 

c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara : 

1.  Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu 

manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya 

                                                           
11       Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga 

Melakukan Medikal Malpraktek, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185 
12       Ibid, hlm. 185 
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akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik 

untuk berbuat atau tidak berbuat. 

2. Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat 

berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari 

perbuatannya. 

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat 

dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa 

yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan 

kesalahan in terdapat dua kemungkinan :  

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya 

kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga 

bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut 

dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu 

dilakukan dengan sengaja. 

2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu 

ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-

masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan 

tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. 

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh 

perbuatan melawan hukum dapat berupa :13  

1. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian 

yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya diperoleh. 

                                                           
13       Ibid, hlm. 185 
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Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan 

hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang 

nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. 

2. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat 

menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan 

kehilangan kesenangan hidup. 

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus 

dilakukan dengan menilai kerugian tersubut, untuk itu pada asasnya yang 

dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan 

jika terjadi perbuatan melwan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut 

ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan 

tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. 

e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk 

memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan 

kerugian, terdapat dua teori yaitu :14 

1. Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya 

condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai 

sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus 

ada untuk timbulnya akibat). 

                                                           
14        Ibid, hlm. 185 
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2. Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya 

bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan 

sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.  

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman 

secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari 

perbuatan melawan hukum. 

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi 

seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka 

suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan 

melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari 

pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, 

bertentangan dengan hak orang lain, beretentangan dengan kewajiban 

hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau 

bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri 

maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai 

perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan 

apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. 

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati 

(culpa), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan 

mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang 
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dalam hubungannnya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga 

dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya. 

D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 

D.1. Pengertian Tindak Pidana 

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 

menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar 

feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan perkataan “tindak pidana”tersebut. Secara harfiah 

perkataan “tindak pidana”dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum”.Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat 

dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 

perbuatan, ataupun tindakan.15 

Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 

pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman (sangksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 

yang melanggar larangan tersebut.16 

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 

formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara resmi 

dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian 

                                                           
15       P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal 181. 
16       Drs. Adami Chazawi, S.H,. 2012.,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, Tindak 

Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya hukum pidana., Ed. 1., Cet. 1. Jakarta 

: PT RajaGrafindo Persada,. Halm 71. 
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dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang 

dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.17 

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana”secara teoretis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 18 

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 

seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.” 

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh 

Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu : 

 1. Subjek; 

 2. Kesalahan; 

 3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 

 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang 

dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 

5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 

dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 

atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 

dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya 

suatu perbuatanmengenai perbuatannya sendiriberdasarkan asas legalitas 

(Principle of Legality)yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 

                                                           
17       Ibid. Halm 75. 
18       P.A.F. Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal. 182. 
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dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia 

Lege Poenali). 

D.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau 

mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang 

mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya 

dengan jenis-jenis tindak pidana.KUHPtelah mengklasifikasikan tindak pidana 

ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-

masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.19 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam 

buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III Alasan pembedaan 

antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan 

dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana 

pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi 

berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan 

ancaman pidana penjara.  

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan 

tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan 

yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 

tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan 

timbulnya suatu akibattertentu dari perbuatan sebagai syarat 

                                                           
19       Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hal. 28. 
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penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak 

pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena 

itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana.  

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja 

(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana 

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan 

kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak 

pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

mengandung culpa.  

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana 

pasifdisebut juga tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak 

pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah 

perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari 

anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang 

dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif 

ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang 

tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang 

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-

mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, 

tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara 
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tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat 

terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan 

sehingga akibat itu benarbenar timbul.  

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan antara 

tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama 

atau berlangsung lama atau berlangsung 17 terus menerus. Tindak pidana 

yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau 

terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga 

dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu 

berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu 

masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan voordurende 

delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang 

menciptakan suatu keadaan yang terlarang.  

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana 

yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil 

(Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah 

semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.  

g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan 

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu 
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dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, 

ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh 

orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada 

kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran). 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak 

pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk 

dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dantidak diisyaratkan 

adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah 

tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 

dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.  

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan 

antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak 

pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana 

tertentu yang dibentuk menjadi :  

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga 

disebut dengan bentuk standar; 

2. Dalam bentuk yang diperberat; 

3. Dalam bentuk ringan. 
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D.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif20 dan 

unsur objektif21. 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :  

a. Kesengajaan (dolus)atau ketidaksengajaan (culpa);  

b. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau poging seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, 

dan lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraadyang terdapat 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:  

a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;  

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri;  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

                                                           
20      Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan 

dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya 
21      Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 

dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. 
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1. Cara Merumuskan Tindak Pidana 

Buku II dan buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana 

tertentu. Tentang bagaimana cara pembentuk undang-undang dalam 

merumuskan tindak pidana itu pada kenyataan memang tidak seragam. 

Dalam hal ini akan dilihat 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam 

merumuskan tindak pidana dalam KUHP kita.22 

1. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.  

Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, 

yaitu:  

a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan 

ancaman pidana. Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling 

sempurna, terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam 

bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur 

objektif maupun unsur-unsur subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP 

(Penipuan). Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang 

membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-

unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang 

bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, 

semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.  

b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan 

mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang 

                                                           
22       Drs. Adami Chazawi, S.H,. 2012., Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, Tindak  

Pidana, Teori-Teori Pemidanaan &Batas Berlakunya hukum pidana.,Halm. 112. 
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paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam 

KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa 

menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap 

suatu rumusan tindak pidana diberi kualifikasi tertentu.  

c. Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan 

mencantumkan ancaman pidana. Tindak pidana yang dirumuskan 

dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Terdapat pada pasal-

pasal tertentu, seperti Pasal 351 (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan Tindak Pidana.  

Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara merumuskan 

dengan cara formil dan dengan cara materil.  

1) Dengan Cara Formil  

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan 

secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi, yang 

menjadi pokok larangan dalam rumusan ini adalah melakukan 

perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesai tindak pidana, 

jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak 

pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari 

perbuatan.  

2) Dengan Cara Materil  

Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi pokok larangan 

tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan akibat 

tertentudisebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik 
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berat larangannya adalah menimbulkan akibat, sedangkan wujud 

perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. 

Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk 

selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud 

perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu akibat yang 

dilarang telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan itu telah selesai, 

namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, maka yang 

terjadi adalah percobaan. 

3. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, 

Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan.  

1) Perumusan dalam Bentuk Pokok  

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak 

pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat 

dan bentuk yang lebih ringan. Cara merumuskan dapat dibedakan antara 

merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang 

diperberat dan atau yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-

Undang selalu merumuskansecara sempurna dengan mencantumkan semua 

unsur-unsur secara lengkap.  

2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat 

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari 

tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak 

diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal 

dalam bentuk pokok (Pasal 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok 
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(Pasal 339, 363, 365) dan menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan 

diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu. 

E. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan. 

E.1. Pengertian Penipuan 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 

(dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis, 

penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. MenurutKamus Besar Bahasa Indonesia 

Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau 

perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud 

untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti 

proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan 

demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu 

orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, 

penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan 

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan 

atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. 

b. Menurut Pengertian Yuridis 

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi 

hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan dalamKUHP. 

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan 
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hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 

dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. 

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : 

 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai 

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau 

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 

penjara paling lama empat Tahun.” 

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara 

maksimum empat tahun tanpa alternatif denda.Jadi, delik penipuan 

dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik 

penggelapan ada alternatif denda.Oleh karena itu, penuntut umum yang 

menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus 

mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan 

dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak 

pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat 

(gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten)atau delik 

komisi.23 

E.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. 

Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 

dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. 

Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrogatau 

                                                           
23       Andi hamzah, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar 

Grafika, Jakarta, hal. 112. 
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perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrogatau perbuatan orang adalah 

Pasal 378 KUHP tentangPenipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka 

tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum. 

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, 

yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah 

tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 

membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan 

demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan 

melawan hukumsehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang 

menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. 

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 

penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu 

muslihat dan rangkaian kebohongan). 

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara 

pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat 

penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Nama Palsu  

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 

nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. 

Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama 
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dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan 

tipu muslihat atau susunan belit dusta. 

2) Tipu Muslihat 

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 

sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut menimbulkan 

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang 

lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau 

tindakan. 

3) Martabatatau Keadaan Palsu 

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang 

memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu 

dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam 

keadaan tersebut. 

4) Rangkaian Kebohongan 

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 

penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 

1926, bahwa : 24 

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 

kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan 

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga 

mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu 

seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”  

  

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun 

sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan 

                                                           
24       Bastian Bastari, 2011, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan, Makassar, hal. 40. 
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benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau 

membenarkan kata orang lain. 

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 

barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. 

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan 

barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan 

penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 

Agustus 1923, bahwa :25 

“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang 

digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan 

suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat 

penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan 

pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat 

tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan 

seseorang yang normalsehingga orang tersebut terpedaya 

karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan 

dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu 

barang.” 

F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan 

berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuh kan suatu putusan semata-mata harus 

didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan 

hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam 

persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan 

saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif 

terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak 

                                                           
25        Ibid. 
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pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. 

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara 

juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta 

kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap 

terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

Berdasarkan pasal 183 KUHAP maka alat-alat bukti sah yang dapat 

digunakan hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan 

pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut : 

 Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi 

disidang pengadilan. 

 Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau 

menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan. 

 Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang 

membuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, 

dilihat atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang tegas dan jelas 

tentang keterangan tersebut. 

 Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya. 

 Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan 

tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau 

dialami sendiri. 

 

F.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan 

KUHPidana Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum 

berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang 

didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari 
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hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidanayang 

dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah 

yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalamsidang pengadilan.26 

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar 

dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, 

mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum 

dalam surat dakwaan.27 

Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam 

persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya 

adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat 

berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang 

tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

F.2. Surat  

 Pengertian surat menurut Asser-Anema (Andi Hamzah, 2002:71)surat-

surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat 

dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. 

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali (Taufiqul Hulam, 2002:63) bukti 

surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan 

sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan 

menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat          

                                                           
26          M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Jilid I, Sinar 

grafika, Jakarta 1997, hlm. 414 
27         Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, 

Djambatan, Jakarta 1991 
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Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, 

alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi 

surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas 

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: 

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabatat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang 

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 

dan tegas tentang keterangan itu; 

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksanan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 

secara resmi dari padanya; 

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 

dari alat pembuktian yang lain. 

F.3. Keterangan Saksi 

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP 

adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa 

saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat 

digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 



 

47 

 

hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 

F.4. Keterangan terdakwa  

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa 

yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa adalah apa 

yang terdakwa nyatakan di siding pengadilan tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (pasal 189 ayat 1 

KUHAP). Bahwa keterangna terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, 

karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat diantaranya : 

 Mengakui ia melakukan delil yang didakwakan. 

 Mengakui ia bersalah 

F.5. Barang-Barang Bukti 

Kitab undang-undang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan 

secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam 

pasal 39 ayat 1 KUHAP disebutkanmengenai apa saja yang dapat disita, 

yaitu : 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil 

dari tindak pidana. 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 
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c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan

tindak pidana 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntuhkan melakukan tindak

pidana 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan 

Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu 

tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-

barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang 

pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel dan 

hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. 


