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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana 

1. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah 

penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu 

“peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem 

pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang 

menyatakan bahwa :  

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya “  
 
Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP  tersebut mengena i 

sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau 

tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa,  

harus:  

a. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah  

b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang 

sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar 

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya 

10  

                                                                 
10 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Prenada Media Group, 

2010. Hlm, 4. 
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Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut 

sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang 

diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Berbeda dengan negara - 

negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Di negara negara Anglo-Saxon 

para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa tersebut bersalah 

atau tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.  

Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental pemeriksaan yang pertama 

adalah pemeriksaan saksi korban dalam sidang pengadilan, hal ini 

menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Dimulainya proses 

pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan kewenangan dari Jaksa 

Penutut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim. Pembuktian akan 

berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat 

dakwaannya. Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak 

adanya pengajuan replik, maka requisitoir dibacakan di muka sidang, dan 

berakhirlah proses pembuktian bagi Jaksa Penutut Umum. 

2. Teori Pembuktian  

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata 

(Conviction In Time)  

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya 

terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada 
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penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya 

terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada 

keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan 

pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim 

tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya 

meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka 

terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan 

perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini 

terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim,  

kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan 

pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat 

pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan 

putusan bebas yang aneh.11 

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan 

yang Logis (Conviction In Raisone)  

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga 

mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya 

alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini 

harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh 

                                                                 
11 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. 

Hlm, 241. 
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akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti 

sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah 

ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat 

bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan 

adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan 

alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition 

in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan 

itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat 

diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan 

yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem 

pembuktian bebas12 

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif 

Wettwlijks theode).  

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem 

pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa 

bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat 

bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan 

kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan 

sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun 

hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam 

                                                                 
12 Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata . Bandung. Citra Aditya. 2006. 

Hlm, 56. 
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pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak 

didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa 

harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi 

cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang 

Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana .  

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha 

membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya 

sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti 

yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa 

dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-

kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum 

acara pidana.13  

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 

(negative wettelijk).  

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila 

sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu 

ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-

alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh 

                                                                 
13 Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Adtya Bakti., 

2000. Hlm, 20. 
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keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.14  

Atas dasar ketentuan Pasar 183 KUHAP ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut 

undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian 

harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang 

didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang 

(minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan 

tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.  

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut 

dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk 

berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah 

bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai 

dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan 

hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan 

terdakwa.15 dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti 

limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara 

mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.  

Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga 

                                                                 
14  Ibid Hlm 35 
15 Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana . Bandung. Mandar 

Maju.2003. Hlm, 122. 
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dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang 

dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai 

berikut16 

a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika 

memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;  

b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.  

Kelebihan sistem pembuktian negatif (negative wettelijk) adalah 

dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan 

alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-

undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus 

berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari gat bukti yang 

ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-

benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan 

terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan 

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana 

apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-

undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari 

adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam 

                                                                 
16 Supriyadi Widodo Eddyono. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Jakarta.  Elsam. 2007. Hlm. 3.  
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membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak 

pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran 

melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-

benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang 

hakiki.17  

Maka teori ini yang dipakai dalam sistem pembuktian oleh 

penuntut umum terhadap kasus kasus tindak pidana yang ada di 

Indonesia dikarenakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada yaitu 

kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum 

acara pidana berbeda dengan teori sebelum nya yang digunakan sebagai 

teori dalam pembuktian dalam perkara perdata dan lain lain. 

3. Pembuktian Dalam Proses Persidangan 

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif 

diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam 

praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan 

aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara 

limitatif. 

                                                                 
17 Hari Sasangka dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana . Bandung. 

Mandar Maju. 2003. Hlm, 20. 
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Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam 

pembuktian, diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang 

tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk 

memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden); kedua, alat-alat 

bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran 

mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau 

(bewijsmiddelen); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan 

alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering) ; 

keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti 

dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht) ; 

kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang 

untuk  membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan 

(bewijslast); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam 

pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum). 

 Lilik Mulyadi18 mengemukakan bahwa hal-hal yang secara 

umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara 

umum sudah diketahui biasanya disebut notoire feiten (Pasal 184 Ayat 

(2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan 

yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa 

sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang 

                                                                 
     18 Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta. Balai Pustaka. 1989. 

Hlm, 346. 
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benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau 

pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau 

selalu merupakan kesimpulan.  

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk 

menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

syah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim 

bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang 

minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak 

pidana.  

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa. 

Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah 

ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain.  

Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan 

bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah 

1) surat atau tulisan 

2) keterangan saksi 
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3) Keterangan ahli 

4) keterangan para pihak, 

5) petunjuk dan alat bukti lain berupa: informasi yang 

diucapkan,dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 

  Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan 

syarat-syarat sebagai berikut :19 

1) Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan 

yang berwenang (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP). 

2) Penuntut umum membuat surat dakwaan (acte van verwij zing) 

(Vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP) 

3) Putusan dibuat secara khusus (Vide Pasal 200 KUHAP) 

4) Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) 

KUHAP) 

  Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa 

berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri 

dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan 

pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui 

pada KUHAP Bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimula i 

dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur 

                                                                 
19 Ibid Hlm 55 
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tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa 

pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP. 

Hukum pembuktian dibagi 3 bagian : 

1) Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat 

dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan 

pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa). 

2) Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana 

hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara 

penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa,  

pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-

lain) 

3) Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat 

bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya 

keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 

KUHAP). 

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas 

langsung (onmiddelijk heidsbeginsel); pemeriksaan di sidang 

pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa 

dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat 

diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara 
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lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.20 Jadi 

hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan 

baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang 

dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran 

secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan 

(3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada 

pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide 

Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Pada hari sidang yang ditentukan, ketua 

sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia 

dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas Setelah Penuntut 

Umum membacakan surat dakwaan selanjutnya, hakim ketua sidang 

menanyakan apakah ianya sudah mengerti dan apabila tidak mengert i,  

Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib 

memberikan penjelasan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP). 

Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan 

terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka 

pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut 

urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah 

mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat 

                                                                 
20 A. Karim Nasution. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. Penerbit CV. Pantjuran 

Tudjuh. 1981. Hlm, 58  
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hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang 

pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.  

Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi indentitas secara 

lengkap dan hubungannya dengan terdakwa.  

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang 

obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan 

keluarga atau pekerjaan / jabatan hal ini untuk menentukan apakah 

perlu tidaknya disumpah (Vide Pasal 168, 170 KUHAP).21 Saksi 

sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucap 

janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil 

sumpahnya atau mengucap janji setelah memberikan keterangan (Vide 

Pasal 160 KUHAP). 

Menurut Pasal 162 KUHAP bahwa: keterangan yang telah 

diberikan dulu itu dibacakan di sidang, jikalau keterangan ini 

sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu 

nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang 

diucapkan di sidang Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana 

kalau saksi tersebut tidak disumpah di tingkat penyidikan dan telah 

meninggal dunia atau halangan sah tidak dapat hadir di sidang 

                                                                 
21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana 
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pengadilan, apakah keterangan tersebut yang dibacakan itu sama 

nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah ini juga kurang jelas,  

penjelasan pasal cukup jelas.  

Dalam Pasal 162 ayat (2) menyebutkan bahwa:jika keterangan 

sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu 

sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang 

diucapkan di sidang. Kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum 

diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan 

terdakwa. Dalam hal ini hakim selalu menilai dan harus  

memperhatikan : 

1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain. 

2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. 

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan 

keterangan yang berlaku. 

4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.22  

Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran 

terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa 

tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang 

                                                                 
22 R. Soesilo. Hukum Acara Pidana. Bogor.. Penerbit Politeia. 1989. Hlm, 111. 
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diajukan kepadanya hakim ketua sidang menganjurkan untuk 

menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (Vide Pasal 175 

KUHAP). Selama dalam persidangan hakim ketua memperlihatkan 

kepada terdakwa jika perlu kepada saksi segala barang bukti dan 

menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda-benda itu.  

Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut 

umum mengajukan tuntutan pidana dan terdakwa atau penasehat 

hukumnya mengajukan pembelaannya, kemudian penuntut umum 

menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau 

penasehat hukum. Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua 

sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan bahwa 

pemeriksaan dinyatakan ditutup. Walaupun demikian hakim ketua 

sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau 

terdakwa atau penasehat hukum dengan alasannya, berwenang untuk 

membuka kembali persidangan Vide Pasal 182 KUHAP  Dengan 

demikian dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa proses yang dilalui 

cukup panjang, dan bersifat kompleks..23  

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara d i 

persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis 

                                                                 
23 Martiman Prodjo Hamidjojo. Sistem Pembuktian dan alat Bukti . Jakarta. Penerbit Ghalia 

Indonesia. 1983. Hlm, 20. 
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sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang 

secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim,  

sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti 

dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat bertanggung jawab 

menurut hukum (yuridis relevan) serta menetapkan pidana yang 

setimpal dengan perbuatannya 

B. Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana 

1. Pengertian Penuntut Umum 

Penuntut umum menurut Pasal 1 butir ke-6 Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. KUHAP 

lebih jauh lagi mengatur bahwa jaksa adalah perjabat yang diberi wewenang 

oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum 

tetap. Adapun berkaitan dengan penuntut umum juga dijelaskan lebih lanjut 

lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut ; “ 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang 

undang “. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kejaksaan merupakan 
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lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan terhadap suatu tindak pidana.24 

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting,  

karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan 

merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini,  

sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di 

dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut 

Umum.25  

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut 

menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan 

minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP 

dinyatakan bahwa ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian,  

untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana ,  

maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan 

Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan 

                                                                 
     24 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta. Penerbit Ghalia 

Indonesia. 1983. Hlm, 18. 

        25 Ibid Hlm 22  
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minumum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh 

keyakinan Hakim.26  

Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan 

Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang 

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.” Dalam melakukan fungsinya tersebut, berdasarkan Pasal 14 

KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang :27  

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

pembantu;  

b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan 

memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 

penyidik;  

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 

dilimpahkan oleh penyidik;  

d. Membuat surat dakwaan;  

e. Dan Lain Lain 

2. Tugas Dan Fungsi Penuntut Umum  

                                                                 
        26 Ibid Hlm 30 

        27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana 
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Berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang tugas 

dan wewenang Kejaksaan dimana menjelaskan Kejaksaan adalah lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan 

hukum dengan berpegang pada peraturan perundang - undangan dan 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan 

negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi,  

dan Kejaksaan Negeri.  

Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan 

keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan 

bertanggung jawab kepada presiden. Kejasaan Agung, Kejaksaan Tinggi,  

Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang 

Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak 

dapat dipisahkan. Menurut Undang - undang No 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, adapun pengertian tentang perihal Jaksa, 

Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:28 

a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – 

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang- undang. 

                                                                 
       28 Effendy, Marwan.Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta. 

Gramedia Pustaka Utama. Hlm 22 



 
 

36 
 

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang –

Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim. 

c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa 

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian 

teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan 

kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Kejaksaan Agung berkedudukan 

di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi 

berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang 

daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/ kota. Tugas dan wewenang 

kejaksaan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Pidana, bidang perdata 

dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 

1) Dalam bidang Pidana Penuntut Umum mempunyai kewenangan :29 

a) melakukan penuntutan; 

b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

                                                                 
29 Ibid Hlm 33 
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c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat; 

d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang- undang; 

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

2) Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan 

turut menyelenggarakan kegiatan30 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara;  

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama; 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal. 

Selain itu Penuntut Umum dapat meminta kepada hakim untuk 

menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau 

tempat lain31yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri 

                                                                 
30 Muammar Himawan. Pokok- Pokok Organisasi Modern. Jakarta. Bina Ilmu. 2004. Hlm, 51. 
31 Ibid Hlm 40 
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sendiri atau disebabkan oleh hal - hal yang dapat membahayakan orang lain,  

lingkungan, atau dirinya sendiridan Penuntut Umum dapat memberikan 

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Jadi 

Tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari haldiatas 

adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.32 

Berdasarkan pengertian, tugas maupun wewenang jaksa dan 

penuntut umum di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan jaksa dan 

penuntut umum adalah sebagai berikut:33 

1) Jaksa merupakan sebutan jabatan. Sedangkan penuntut umum hanyalah 

sebutan untuk seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan 

penuntutan di muka hakim, dimana sifatnya hanya fungsional saja. 

Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis 

dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan 

kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. 

2) Secara prinsipil mengacu KUHAP, penuntut umum dan jaksa memilik i 

fungsi dan tugas yang berbeda. Dalam suatu persidangan , sebenarnya 

yang dinamakan penuntut umum itu hanya satu orang, sedangkan yang 

                                                                 
32 Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. Jakarta. PT, Rineka Cipta. 2001. Hlm, 6. 

33 Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm 20 
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lainnya hanya sebagai anggota tim, walaupun status jabatan mereka 

adalah sama – sama jaksa. 

3) Lebih lanjut menurut KUHAP, jaksa mempuyai wewenang untuk  

membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan 

penuntutan dalam perkara pidana. Sedangkan wewenang penuntut 

umum, selain melakukan penuntutan, penuntut umum juga mempunya i 

wewenang melaksanakan penetapan hakim.    

4) Jaksa menyangkut jabatannya sedangkan Penuntut Umum menyangkut 

fungsi dari lembaga kejaksaan 

3. Peran Penuntut Umum Dalam Pembuktian di Persidangan 

Bagian terpenting dalam beracara adalah tentang pembuktian, apakah 

terdakwa benar atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya. Hal ini menjadi penting karena menyangkut Hak- hak asasi dari 

Individu tersebut.Pembuktian dimaksudkan untuk mencari kebenaran 

materiil. Kewenangan Hakim, Jaksa Penutut Umum, Terdakwa dan 

Penasehat Hukum dibatasi oleh tata cara penilaian alat bukti. Pembuktian 

merupakan tahap yang cukup strategis didalam proses beracara pidana karena 

dari pembuktian inilah dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang 

terdakwa. Di Indonesia penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa 

didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang- undang dan dari 
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dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah 

tidaknya terdakwa.34 

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut 

sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang 

diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Berbeda dengan negara-  

negara yang menganut sistem Anglo- Saxon. Di negara negara Anglo- Saxon 

para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa tersebut bersalah 

atau tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.  

Pemeriksaan saksi korban ( pertama ) dalam sidang pengadilan,  

menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Dimulainya proses 

pembuktian dalam sidang pengadilan sama bagi Jaksa Penutut Umum,  

Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim, tetapi mengenai berakhirnya 

pembuktian berbeda. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan 

tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.  

Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya 

pengajuan replik, maka requisitoir dibacakan di muka sidang, dan berakhirlah 

proses pembuktian bagi Jaksa Penutut Umum. Adanya pengajuan replik maka 

berakhirlah proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum setelah replik selesai 

                                                                 
34 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). 

Jakarta. Sinar Grafika. 2008. Hlm, 285. 
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dibacakan.35. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Penasehat Hukum,  

jika tidak adanya pengajukan duplik, maka pembuktian berakhir setelah 

pembelaan ( pledoi ) selesai dibacakan. Sedangkan apabila adanya 

pengajukan duplik, maka proses pembuktian Penasehat Hukum berakhir 

setelah duplik selesai dibacakan. 

Majelis Hakim pada proses pembuktian baru berakhir setelah vonis 

selesai dibacakan (proses pembuktian pada tingkat pertama barakhir), jika 

belum dibacakannya vonis maka belum berakhir proses pembuktiannya bagi 

Majelis Hakim. Jaksa dalam pembuktiannya di pengadilan menggunakan 

Alatalat Bukti dan Barang Bukti yang ada. Seperti yang diatur dalam Kitab 

Undang- undang Hukum Acara Pidana, alat bukti berupa Keterangan Saksi,  

Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, dan dalam 

mendapatkan alat bukti dan barang bukti tersebut Jaksa harus bekerja sama 

dengan penyidik. 

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali dinyatakan 

lain oleh undang- undang, dalam hal ini KUHAP pasal 186, pasal 170 dan 

pasal 171. Seorang Saksi tersebut harus melihat, mendengar, dan mengalami 

sendiri kejadian tersebut, jika keterangan saksi tersebut hanya didasarkan 

pada pendengaran cerita orang lain, tidak dapat dianggap sebagai saksi ( 

                                                                 
35 Ibid Hlm, 290. 
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Testimonium de autitu ).36 Pembuktian dimaksudkan untuk mencari 

kebenaran materiil. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan 

minimal dua alat bukti yang sah menurut undang- undang dan dari dua alat 

bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya 

terdakwa. Pemeriksaan saksi korban ( pertama ) dalam sidang pengadilan,  

menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Proses pembuktian bagi 

Jaksa Penutut Umum berakhir, jika tidak adanya pengajuan replik, maka 

requisitoir dibacakan di muka sidang.37 

C. Tindak Pidana Penipuan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai 

berikut : 

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam 

oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada 

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.38 

                                                                 
36 Sasangka Hari. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pra Peradilan Dalam Teori Dan 

Praktek . Bandung. Mandar Maju. 2007. Hlm, 200. 

        37 Ibid. Hlm 205 

              38 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007. Hlm 81 
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Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. 39 

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

pelakunya dikenakan hukuman pidana.40 

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah 

suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan 

sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut 

hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang   

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.41 

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. 

                                                                 
 39 Ibid. Hlm.81 

 40 Ibid. Hlm.81 

 41 Ibid. Hlm.81 
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b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 

ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.42 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

 

 

 

2. Jenis Jenis Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

dasar tertentu, sebagai berikut:43 

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan. 

                                                                 
 42 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. Hlm. 69 

 43 Ibid. Hlm.47 
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2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten).  

a. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa 

larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan 

tertentu. 

b. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat 

yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di 

dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP 

(pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa 

orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain.  

Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada 

kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 

seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 

360 KUHP. 

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 
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KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan 

tidak murni. 

a. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 

KUHP.  

b. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur 

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak 

tersebut meninggal.44 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 

tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak 

pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif 

dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:45 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

                                                                 
 44 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Jakarta. Ghalia 

Indonesian. 2001. Hlm. 25-27 

 45 Ibid. Hlm 30 
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d. Unsur melawan hukum yang objektif 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 

3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP  

Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” 

atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah 

perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh 

si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau 

dipergunakan tipu muslihat.46 

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II 

KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. bedrog oleh banyak ahli diterjemahkan 

sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan 

curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni : 

a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan 

dalam Bab XXV KUHP . 

b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan 

dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP 

(bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan oplichting. 

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut 

dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya 

                                                                 
46 P.A.F.. Lamintang dan C. Djasman Samosir. Delik-Delik Khusus. Bandung. Tarsito, 

1981. Hlm, 262. 
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perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.  

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa : 

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu 

ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong,  

menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan 

suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah 

melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun” 47 

Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang 

diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU maupun yang timbul dalam 

praktik. Seperti rumusan Pasal 378 KUHP disebut dalam pasal itu sebagai 

penipuan, dan Pasal 379a KUHP yang disebut dalam praktik dikenal dengan 

sebutan/kualifikasi sebagai flessentrekerij (penarikan botol-botol) yang oleh 

disebutnya dengan ngemplang.48 

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP ini adalah merumuskan tentang 

pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk 

pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang 

                                                                 
                    47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana 
48 Wirjono Prodjodikoro, Tndak Pidana Tertentu di Indonesia , Bandung. Refika 

Aditama. 2003. Hlm, 36. 
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meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan 

sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). 

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. 

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 

378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Unsur subjektif : 

1) Dengan maksud atau met het oogmerk 

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

3) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk 

b. Unsur-unsur objektif : 

1) Barangsiapa 

2) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut : 

3) Menyerahkan suatu benda 

4) Mengadakan suatu perikatan utang 

5) Meniadakan suatu piutang 

c. Dengan memakai : 

1) Sebuah nama palsu 

2) Kedudukan palsu 

3) Tipu muslihat 

4) Rangkaian kata-kata bohong. 49 

                                                                 
49 PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Bandung. Sinar Baru. 2009. Hlm, 142. 
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Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan ialah 

barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang 

tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat 

disebut pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan tersebut. 

Unsur objektif kedua ialah iemand bewegen atau menggerakkan 

orang lain agar orang lain tersebut : 

a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau

b. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu

piutang.50

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan 

dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan,  

ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan 

tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang 

bersifat menipu. 

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu 

diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya : 

a. Memakai nama palsu

b. Memakai kedudukan palsu

c. Dengan memakai tipu muslihat

50 Ibid. Hlm 149 




