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AtsSTRAK

P-enelitian ini dilatarbel{9.ngi_lell3ginya tindak pidana pemalsuan surat setoran pajak datam
Perkara Nomon 14771Pid.812007/PN-Bdg di wilayah hukum pengadilan llegdii'Keras rn
Bandung, yang dilakukan ol9! H. lyus Yusut Hindarsah, SE., yang kelEoiannya p-iJa tanggarZa
November 2005 telah terjldi kesepakatan antara saksiYunyun 6unirsa Oeigdn H. iyus yusuf
H\n(ansah. SE. {\ Kan\st Patgk \KPP\ Bcilonegana un\,rk rrrembua\ SSp \Suia\ Setoian pdlak)
fiktif dengan cara tidak meny,etorkan uangsebesar Rp. 45.202.000,- lempit puUn timiiuta tu6
rafus dua ribu lima ratus.rupiah) ke Bank penerima atas nama wajib pajak Ny. lngewatiiebagai
pernbayaran pajak penjualan atas sebidang tanah dan bangunan iebajaimina tereantum
dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 875/Kel. Paledang oengan ke Ban]k. Berdasarkan hal
itulah, maka yeng menjadi pennasalahannya dalam tesis iii ada-lah sebagai Oerl**: penama:

?qggifqE!9llegdlnya tin_dakp,idana pemalsuan surat setoran pajak ditam perkara Nomor:
1477lPid-Bn007lPN,Bdg di. Wlayah Hukum Pengaditan itegeri eanounti- Kedua:
Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilain Negeri KEhs H Band-ung dalammglU{Yi{q PIFPa! terhadap iindak pidana pemalsuan sui.at dalam pert<ira'Nomor
1477lPid.Bn00ZPN.Edg? Metode peneiiiian yanf Uipergunakan adalah ,"toJ" peneiitian
hu.k r. normatif, yaitu penelitian yang dilakukbn denlan-meneliti bahan pust [i jt", Oata
sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.pengumpulan data
melaluistudi kepustakaan. Semua data yang diperoleh brsebut dianalisis 

""ori kualitatif. Dari
hasil pembahasan dapat ditulis dua kesimpu6n sebagai berikut pertama, re4i-inya tindak
pidana pemalsuan surat setoran pajak dalam Pekara Nomor: 1477tpid.Baooz/P't{.eog oi
wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung dapat dikemukan secara Jingfat paoa
pokoknya pada tanggal 28 NoVember 2005 telah tdrjadi kesepakatan antara sak5i yuht;;
Gunarsa d_engan H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. di kantoi pijar (xpp) Bojonegara untuk
aelb_u?t_ SSP (Surat Setoran Pgiak) fiktif dengan cara tidak menyetortan uang sEuesar Rp.
45.202.500,- (emBat puluh lima juta dua ratus dua ribu tima r€tue rupiah) ke B;nk penerima
atas nama wajib Pajak Ny. lngewatisebagai pembaylran pajak penjualan atas sebidang tanah
dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikai Hak'Milik (SHM) Nomor: g7slKel.
Paledang dengan ke 

_Eank 
penerima yang eeharusnya menerima pemObyaran tersebut, $elelah

semuanya selesai, Terdakwa mengambil bagiannya sebesar 25% ddri uang sejum[n np-
11-?03.?99,- y?ng seiarusnya disetorkan ks Bank Jabar, yaitu sejumlah kiran! bbih Rb.
11-250.000.-; Kedtia, Dasar pei-iimbangan Aiajelis Hakim Pei-rgadiian 

-Negeri 
Keias iA Banduiig

9"!9!L*gltatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat ditam perkara Nomoi
14771Pid.812007/PN.Bdg, adalah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang
terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dalouaan yang menurlt Jaksa penuntut
umum terbukti, dan sebelum menjatuhkan putusan, berupa hukuman apa yang patut
dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangtan nafnat yanj m6mOirdttan
maupun meringankan hukuman serta memperhatikan per:aturih perundang-undangan yang
bersangkutan, diantaranya KUHAP dan Pasal 263 ayai (t) KuH'pidana. Eerkaitai eengai
hasil pembahasan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut Pertama, Seharusnya
surat dalcwaan Penunfut Umum berbentuk kumulatif, sehingga Terdakwa H. lyus yusuf

f]!1!qrsyan, S.E. didalcwa dengan dakwaan: Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasat 65
KUHP; Kedua: Pasal372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kernudian.seharusnya penuntut
Umum menuntut terdakwa H. lyus Yusuf Hindarsyah, S.E. dengan tuntutan maksimal
sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan nlqetis Hakim pengaditan
Negeri Kelas lA Bandung, yang memeriksa dan mengaiili perkara Nomor:
1477lPid.BD007/PN.Bdg selarusnya menjatuhkan hukuman pidani penjara yang maksima!
sebagaimana diatur O?!3* Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga dapat mencermin(an adanya
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang didambakan masyarakat pencarikeadilin,
dan untuk dapat memberikan efek jera. Kedia, kepada Pemerintah dan Dewan perwakilan
Rakyat, penulis mengharapkan agar dibuat penambahan suatu ketentuan sanksi pidana
tersendiri 

. 
yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat oajak. baik dalam Kitab

Undang=Undang Hukum.Pidana (KUHP) atau dalam Rancangan KUHi, mendatang atau dalam
praiugn. perundang'u.ndang bidang perpajakan, yang sankii pidananya lebih berat daripada
sanksipidana sebagaimana yang diatur dah dianclm datam paiat263 iyat (1) KUHP.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkaR rasa syukur ke Allah lllahi Robbi pencipta

Alam semesta, bahwasannya penulis telah dapat menyelesaikan

pembuatan tesis, dengan judul "TINDAK ptDANA PEMALSUAN suRAT

BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA (studi Kasus putusan pengadilan Negeri Kelas lA

Bandung Nomor: 1477tPid.Bl20071pN.Bdg, Tanggal 28 Januari 2008).".

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam

menyelesaikan strata Dua program Magister llmu Hukum dalam kajian

utama di bidang Hukum Pidana yang diseienggarakan oleh pascasarjana

universitas 17 Agustus 1g4s Jakarta. Di samping itu pula, penulis

haturkan terimakasih pada yth. Bapautbulsaudara yang telah membantu

penyelesaian penulisan proposal tesis, diantaranya :

1. Prof. Dr. Thomas N Peea, MM seraku Rektor universitas 17 Agustus

1945 Jakarta;

2. Muzammi Merah Hakim, sH., MH selaku Direktur program

Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

3- Dr. Hotma P sibuea, sH., MH selaku Ketua program studi Magister

Ilmu Hukum Pascasarjana universitas 17 Agustus 1g4s Jakarta;

4- Prof. Dr. waty soewarty, sH., MH selaku pembimbing I Tesis pada

Program Magister llmu Hukum pascasarjana universitas 17 Agustus

1945 Jakarta;

V



5. Dr. Zainuddin sH., M. Hum selaku pembimbing ll resis pada
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa lndonesia adalah

negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara lndonesia dalam

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan

aturan hukum yang berlaku. Negara lndonesia juga menjamin setiap

warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum

dalam Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 amandemen keempat.l

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun

yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Menurut

kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu

hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Manusia sebagai individu

(perseorangan) mernpunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun

manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Manusia lahir, hidup berkembang dan rneninggal dunia di dalam

masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari

hubungan interaksi dengan manusia lainnya. Seperti yang diungkapkan

1 Lihat, Republik lndonesia, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen lV, Pasal 1

Ayat (3)

1
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oleh Aristoteles2, seorang filsuf terkenal dari yunani, didalam ajarannya

bahwa manusia adalah oZoon Politicon" yang berarti manusia sebagai

makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul serta

berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. oleh karena proses

interaksi dan pergaulan tersebut memberikan informasi verbal dan

nonverbal tentang kehidupan untuk tujuan kelangsungan hidup manusia.

lnteraksi manusia satu dengan yang tainnya yang kemudian mewadah

dalam suatu sistem sosial yaitu masyarakat. Mulai dari kelompok

masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga sampai dengan yang paling

besar yaitu negara. Realisasi manusia memasyarakat merupakan

penuujudan dari sifat sosial manusia sebagai bawaan genetis manusia itu

sendiri. selain juga di dalam masyarakaflah, manusia melengkapi dan

menyempurnakan eksistensinya guna mencapai tujuan-tujuan

personalnya masing-masing. Yang secara general dapat disebutkan yaitu

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, untuk membela diri, dan untuk

mengadakan keturunan.3

2 Menurut Cassirer, definisi manusia dariAristoteles, yakni zoon potiticon, manusia
adalah makhluk sosial memang memberi pengertian umum tetapi bukan cir.i khasnya
(1990:.337)- Begitu pula definisi manusia sebaai animal rationale dianggap tidak
memadai, karena rasio tidak memadai untuk memahami bentuk-bentuk 

-liehidupan

budaya manusia dalam seluruh kekayaan dan bermacam-macamnya. ltulah mengapa dia
menawarkan definisi .manusia sebagai animal symbolicum yakni makhluk yang pandai
membuat, memahami dan menggunakan symbol (1990: 40) Pada bagian lainbassirer
juga berpendapat bahwa ciri utama atau ciri khas manusia bukanlah kodrat fisik atau
kodrat metafisiknya, melainkan karyanya. Karyanyalah, sistem-sistem kegiatan
manusiawilah yang menentukan dan membatasi dunia. Lihat Cassirer, ernit Di
lndonesiakan oleh Alois A. Nugroho. Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang
Manusia, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1990.

- 
3 Tokoh lain yang dapat dimasukkan dalam pola ini adalah Ernst Cassirer, seorang

filsuf kebudayaan abad 20. Dia merumuskan manusia sebagai anima symbolicum,
makhluk yang pandaimenggunakan symbol. /brd, htm 3g-40
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oleh karena itu daram masyarakat, manusia harus memperhatikan

kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu

yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup. untuk menjamin

kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota

masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas

kehendak dan keinsyafan tiaptiap anggota masyarakat tersebut. setiap

perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana

yang sekaligus melanggar kepentingan umum tersebut dalam hukum

pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak picrana menurut wujud

dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki hukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum, sifatnya

merugikan masyarakat dan menghambat terlaksananya tata dan pola

dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adir atau anii sosiar. Jadi

dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang telah

dirumuskan dalam ketentuan pidana yang diancam dengan pidana dan

bersifat melanggar kepentingan umum dengan melawan hukum. Juga

satu hal yang penting dalam pengertian tindak pidana bahwa dalam tindak

pidana tersebut tidak ada alasan yang menghapuskan atau

membebaskan dari penjatuhan pidana.

Adapun faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha

untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam

masyarakat. Jika dalam negara terjadi tindak pidana yang diambil adalah

penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan

h



peraturan perundangan yang bertaku dalam hukum pidana. untuk itu

maka sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha

pencegahan (usaha preventif) maupun pemberantasan (usaha represif).a

Dalam hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana

materiildan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil mengatur tentang :s

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana;

2. syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana khususnya mengenai

orang atau badan hukum yang merakukan perbuatan itu;

3. Ketentuan mengenai pidananya yang termuat dalam Kitab undang_

Undang Hukum pidana (KUHp).

sedangkan hukum pidana formir mengatur tentang bagaimana

negara melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk

menegakkan pidana, dengan kata tain hukum pidana formil memuat

aturan-aturan bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil atau

disebut juga hukum acara pidana.s

salah satu macam tindak pidana, yaitu Tindak pidana pemalsuan

surat, yang mudah dan kerap kari dilakukan, tetapi kurang mendapatkan

perhatian yang serius. padahal tindak pidana tersebut banyak

menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan negara. Dalam kehidupan

kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota

a soe4ono soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, penerbit cv.
Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 9.

" Adami Chazawi, Pelaiaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafindo persada, Jakarta,
2002, hlm 3.

u tbid
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masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan seraru

berhubungan dengan surat. Masyarakat seraru menaruh suatu

kepercayaan atas kebenaran dari surat itu. oleh karena itu kebenaran dari
surat tersebut harus dijamin.

Jika tidak, dapat menimburkan akibat buruk bagi masyarakat.

Penyerangan terhadap keperca yaan atas kebenarannya adara h perb uatan
yang patut mendapatkan hukuman pidana, yang oreh uu ditentukan

sebagai suatu kejahatan. Kejahatan pemarsuan surat pada umumnya

adalah berupa pematsuan surat daram bentuk pokok yang dimuat datam

Pasal263 KUHP, yang rumusannya adarah sebagai berikutT

(1) Barangsiapa membuat surat parsu atau memarsukan surat yangdapat menimburkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukkan sebagai uuiiti J"rip"o,sesuatu 
.hal dengan maksud untuk ,"rJLri ,t , ,.nirrrf,orang rain memakai surat tersebut seotah-oran isinv" 6Jn",atau tidak diparsu, dipidana jika pemakaian terseoui oapatmenimburkan kerugian, k3rena i"*"t*r.n surat, denganpidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana. yang sama, barangsiapa dengansengaja memakai surat parsu atiu yang diparsukan seorah_orah
asri, jika pemakaian surat ini dapat men"imuurkan rerutir;. -

Berdasarkan bunyi pasar pasar 263 KUHP tersebut, maka dapat

diambil suatu kesimpuran bahwa tidak setiap surat yang diparsukan dapat

dikenakan tindak pidana. Akan tetapi pemarsuan tersebut yang dapat

menimbulkan kerugian, baik materi maupun non materi. Tindak pidana

tersebut hnyak dirakukan oreh para pejabauoknum atau seseorang

dengan berbagai modus operandi yang terencana dan tersusun secara

'Anonyrno.s , Kitab lJndang-lJndang Hukum pidana,sinar Grafika, Jakarta 19g8.



6
I

t,

r

rapi yang tidak mudah diketahui begitu saja sehingga sulit dilacak,

sedangkan hukuman bagi pelakunya masih ringan sehingga para

pelakunya tidak begitu takut dengan ancaman tersebut. Dan hal tersebut

menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum.

Hal itu terbukti dengan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan

surat (lebih tepatnya membuat Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif atas nama

Ny. lngewati, dengan cara tidak menyetorkan uang sebesar Rp.

45.202.5a0,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lma ratus rupiah)

ke Bank penerima yang seharusnya menerima pembayaran tersebut oleh

H. lyus Yusuf Hindarsyah, s.E. Kemudian H. tyus yusuf Hindarsyah, s.E.

ssP tersebut membuat membuat validasi/pengesahan untuk dicetak

diatas formulir SSP tersebut. Seolah-olah yang membuat validasi tersebut

adalah Bank yang menerima pembayaran pajak iersebut, setelah itu

meletakan stempel/cap dari Bank Jabar yang palsu seolah-olah Bank

Jabar telah menerima pembayaran tersebut, dimana stempel/cap Bank

Jabar terdakwa buat dengan cara memesan di pinggir jalan, setelah

selesai kemudian H. lyus Yusuf Hindarsyah, s.E- juga meletakan stempet

tanggal, bulan dan tahun serta memalsukan paraf pegawai Bank Jabar,

seolah-olah uang setoran pajak tersebut telah disetorkan ke Bank Jabar

dan telah diterima oleh pegawai Bank Jabar. Setelah semuanya selesai H.

lyus Yusuf Hindarsyah, s.E. mengambil bagiannya zio/o dari jumlah uang

Ersebut, sisanya H. lyus Yusuf Hindarsyah, s.E. serahkan kembali

kepada Yuyun Gunarsa beserta ssP yang isinya tidak benar itu. Kasus
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hukum tersebut sudah diajukan, diperiksa serta diputus oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung dalam putusan pengadilan

Negeri Kelas lA Bandung Nomor: l4lTtpidtBt2ooztpN.Bdg, Tanggal 2g

Januari 2008, yang mana Terdakwa H. lyus yusuf Hindarsyah, s.E.

dinyatakan terbukti secara shh dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu :

"PEMALSUAN suRAT", dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat)

bulan di potong selama terdakwa berada dalam penahanan, lebih ringan

dari tuntuntan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut terdakwa Terdakwa

H. IYUS YUSUF HINDARSYAH dengan pidana penjara selama. g

(delapan) bulan dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap d itahan.

Berkaitan dengan vonis penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung terhadap terdakwa H. lyus yusuF

HINDARSYAH tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan hukuman

sebagai tindakan prevensi secara umum (generat preventiej tidak

terpenuhi, dan kurang menimbutkan efek jera, karena apabila kasus

semacam dijatuhi pidana dengan hukuman yang sangat ringan seperti di

dalam kasus yang dibahas, maka besar kemungkinan kejahatan semacam

ini akan senantiasa terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini juga

menunjukkan bahwa tujuan hukuman sebagai tindakan prevensi secara

umum (general preventie) tidak akan terpenuhi, dan kurang menimbulkan

efek jera.
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis menaruh minat yang

besar untuk meneliti tentang tindak pidana pemalsuan surat dengan

segala aspeknya yang dituangkan dalam suatu bentuk penulisan hukum

dengan judul: TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERDASARKAN

PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung Nomor:

1 477 lPid.B/2007/P N. Bdg, Tanggal 28 Jan uari 2008).

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah Dipertukan guna identifikasi dan spesifikasi

permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut

menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan,

sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data

guna menghasilkan penelitian Tesis yang baik. Bertitik tolak dari uraian

latar belakang rnasalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat setoran

pajak dalam Perkara Nomor: 1477lPid.B/2007/PN.Bdg di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Bandung?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas

lA Bandung dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana

pemalsuan surat dalam Perkara Nomor: 1477 lPid.B/2007/PN.Bdg?
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C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuarr hendak

dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan penelitian

sangat diperlukan karena terkait dengan masalah dan perumusan dan

judul dari penelitian itu.

Tujuan Penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai

sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan

juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

a) untuk mengetahui dan memberikan gambaran terjadinya

terjadinya tindak pidana pemalsuan surat Setoran pajak di

Wiayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung.

b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim pengadilan

Negeri Bandung dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak

pidana pemalsuan sura.

2. Tujuan Subyektif

a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di

bidang hukum pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya

mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

b) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar

Magister dalam bidang hukum.
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D. Manfaat Penelitian

Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka

setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-

besarnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Hasil Penelitian lni diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin

ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan

dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah

literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat

digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan irmiah bidang

hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi

segenap civitas akademisi Universitas Tujuh belas Agustus

1945 Jakarta, khususnya rnahasiswa Fakultas Hukum yang

akan menelaah penulisan hukum.

b) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan

dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

hal proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat.
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c) Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang

sedang diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Teori

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 ayat (1)

KUHP dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat

yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu

pembebasan dari utang atau surat yang ditujukan untuk membuktikan

suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (oogmerk) untuk memakai

surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat

itu tulen atau tidak dipalsu, dan lagi pemakaian itu dapat mengakibatkan

suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dinamakan

(kualifikasi) pemalsuan surat (valschheid in geschrift) dan diancam dengan

hukuman maksimal6 tahun penjara.

Dengan demikian sesuai dengan bunyi perumusan Pasal 263

KUHP ayat (1) tidak setiap pemalsuan surat dapat dijatuhi pidana,

menurut Wirjono Prodjodikuro diadakan pembatasan, yaitu dibatasi dua

macam surat:8

1) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perilgtan atau

suatu pembebasan dari utang.

Surat yang dimaksudkan ialah surat perjanjian atau surat kontrak,

seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran

u Wiriono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, PT Refika Aditama,
Bandung, 2002,h\m 184.
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barang, Surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan

sebagainya. ini semua memuat berbagai perjanjian yang

mengandung timbulnya hak-hak dan kewajiaban-kewajiban dari

masing-masing pihak

2) Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu tindakan.

surat ini harus ditujukan untuk umum membuktikan sesuatu

kejadian dan surat ini harus ada kekuatan pembuktiantbewijskracht

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat daram pasar

263 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

1) Unsur objektif yaitu

a) Membuat palsu /memalsu

b) Memalsu terhadap :

(1) Suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hal.

(2) Surat yang dapat menerbitkan keterangan.

(3) Surat yang dapat membebaskan hutang.

(4) Surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan.

(5) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur subjektif.

a) Dengan maksud untuk mempergunakan surat itu seotah-olah

surat itu asli dan tidak dipalsukan.

b) Dengan sengaja. Dalam pasal ini secara jelas disebutkan

kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan karena pemalsuan

surat dan dalam pasal tersebut disebutkan akibat dari
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perbuatanya yaitu jika pemakaiannya tersebut dapat

menimbulkan kerugian.

Dari unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat terdapat istilah

membuat surat palsu dan memalsukan surat dan dari kedua istilah itu

terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaan adalah membuat

surat palsu yaitu berarti semula surat belum ada, lalu ia membuat surat itu

sendiri sehingga seolah-olah sama dengan yang asli. sedangkan

pengertian memalsukan surat berarti bahwa surat itu sudah ada,

kemudian surat itu ditambah, dikurangi atau dirubah isinya, sehingga surat

itu tidak sesuai lagi dengan aslinya.

Unsur terpenting dari pemalsuan surat, bahwa ada tujuan untuk

rnemakai surat itu, seolah-olah surat itu tulen dan tidak dipalsu, tetapi

pemakaian ini harus pemakaian tertentu, yang dapat mengakibatkan

kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa kemudian surat itu benar-benar

dipakai seperti yang dimaksudkan. Iebih-lebih tidak perlu pemakaian ini

benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur tindak pidana ini adalah

hanya kemugkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian

tertentu itu. Pemakaiannya ini dapat dilakukan oleh orang lain, yang juga

dapat dihukum dengan hukuman sama, yaitu menurut ayat (2) Pisai 263

KUHP.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemalsuan surat antara lain:

1) Pasal 264 KUHP.

Yaitu berkaitan dengan pemalsuan surat- surat tertentu.

i
I

i
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Pasal 2M ayat (1): pemalsuan surat diancam dengan pidana

penjara maksimum, jika ia lakukan dalam :

a) Akta otentik.

b) surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau

bagiannnya ataupun darisuatu lembaga umum.

c) Surat saham atau surat hutang atau sertifikat saham /sero atau

sertifikat hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan

atau maskapai.

d) Talon, tanda bukti deviden atau tanda buktidari salah satu surat

yang dirumuskan pada nomor 2 dan 3 diatas, ataupun didalam

tanda bukti pengantinya.

e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan dalam

peredaran.

Pasal 264 ayat (2) KUHP, dengan pidana yang sama diancam

barangsiapa dengan sengaja mengunakan salah satu surat yang dibuat

secara patsu atau surat yang dipalsukan yang disebutkan pada ayat

pertama, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, jika karena pengunaanya

itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian Pasal 264 ayal (1) dan

(2) KUHP itu erat hubungannya dengan Pasal 263 KUHP, sedangkan

dalam pasal ini diperincijenis-jenis surat yang dipalsukan sehingga jelas.

2) Pasal 266 KUHP,

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu

kedalam suatu akta otentik tentang suatu tindakan dimana
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3)

seharusnya akta itu (akan) menyatakan kebenaran, dengan

maksud untuk mengunakan akta itu atau menyuruh orang tain

untuk mengunakan seolah-olah keterangan itu sesuai dengan

kebenaran, jika pengunaannya dapat menimbulkan kerugian

diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa denga

senganja sesuai dengan kebenaran, jika karena pengunaan itu

dapat menimbulakan kerugian.

Pasal 268 KUHP.

(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat

keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit,

kelemahan atau cacat, dengan maksud menyesatkan penguasa

umum atau penanggung (verzakeran), diancam dengan pidana

penjara paling Iama empat tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan

maksud sama memakai surat keteragan yang tidak benar dan

tidak dipalsu.

Pasal 269 KUHP

(1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat

keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan,

kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud memakai atau

menyuruh orang lain pakai surat itu supaya diterima dalam

pekerjaan atau supaya dapat menimbulkan kemurahan hati dan

4)
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pertolongan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun

empat bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan

maksud yang sama memakaisurat keterangan yang tidak benar

atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasat 270 KUHP

(1) Barangsiapa membuat seeara tidak benar atau memalsu pas

jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah

jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-

undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk

masuk dan menetap di lndonesia; ataupun atas barangsiapa

menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil

yang palsu dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan

maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat itu

seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya

sesuai dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling lama

dua tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan

sengaja memakai surat yang seolah- olah benar dan tidak palsu

atau sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 KUHP

(1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat

. pengantar bagi kerbau atau sapi ; atau menyuruh beri serupa

il
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atas nama nama palsu, dengan rnaksud untuk memakai atau

menyuruh orang lain pakai surat itu seolah-olah isinya sesuai

dengan kebenaran, diancam pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan

sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu

tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak

dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai denagn kebenaran.

7) Pasal 274 KUHP

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat

keterangan seorang pejabat yang sah, tentang hak milik atau

hak lainnya atas suatu barang, dengan maksud untuk

memudahkan penjualan atau pengadaiannya atau untuk

menyesatkan peiabat kehakiman atau kepolisian tentang

asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan

maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah

benar dan tidak dipalsu.

Pemalsuan surat adalah delik yang dirumuskan secara formil,

artinya tidak ada akibat yang penting kecuali yang telah termasuk dalam

kelakuan memalsu. Baru dapat dikatakan memalsu apabila karena tingkah

lakunya surat menjadi palsu. Contoh: A hendak mengadakan
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penghapusan salah satu perkataan dari salah satu surat. Dipakainya

untuk itu suatu obat yang sesungguhnya dengan obat itu saja perkataan

yang bersangkutan tidak mungkin dihilangkan. Tetapi secara kebetulan

sebelum A mengerjakan surat tadi B yang juga bermaksud

menghapuskan perkataan dari surat tadi telah membubuhi surat tersebut

dengan obat lain yang juga tidak mampu untuk menghapuskannya.

Karena adakombinasiantara2 obat maka tercapailah maksud A yaitu surat

telah dipatsukan. Menurut contoh yang diberikan vos di atas, B baru

mencoba memalsu dan A adalah memalsu.e

seseorang baru dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana

pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (i) KUHP

bilamana semua unsur-unsurnya terpenuhi. Bilamana salah satu unsur

tidak terpenuhi, maka orang yang dituduh bersalah dibebaskan dari

tuduhan tersebut alau Vrijspraak.

Apabila dilihat dari ajaran sifat melawan hukum,1o yaitu untuk

menunjuk pada pengertian tentang syarat umum untuk dapat dipidana

s Soeharto, Hukum Pidana Materiil, Llnsur*lJnsur abyektif Sebagai Dasar
Dakwaan, SinarGrafika, Jakarta, Cetakan pertama, 1993, hlm 41-42.

'o Dalam kepustakaan, istilah melawan hukum mempunyai beberapa arli, antara
lain: melawan hukum (tegen het recht), tanpa hak sendiri (zonder eigen recht),
bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met recht in het subjective recht),
bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht) dan sebagainya. Dalam
KUHP, istilah melawan hukum, kadangkala dipakai dalam beberapa arli tegen het
obiectieve recht (berlentangan dengan hukum objektif dipkai dalam Pasal 333 KUHP);
zonder eigen recht (tanpa hak sendiri dipakai dalam Pasal 406); in strijd met recht in het
subiective rechf (bertentangan dengan hukum dipakaidalam Pasal f 67, 378,522 truHP).
Martiman Prodjohamidjgo, Memahami Dasar-Dasar Hukum pidana lndonesia 2, pr
Pradnya Pramita, Jakarta, Cetakan pertama, 1997, hlm 23
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yang tersebut dalam rumusan perbuatan pidana,11 maka tindak pidana

pemalsuan surat termasuk sifat melawan hukum formil' Menurut A- Fuad

Usfa, menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan hanya

dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan

tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu

delik dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan dikatakan bersifat

melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik

yang ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan (pidana) yang tidak

memenuhi salah satu unsur delik dalam rumusan undang-undang tidak

dapat dikatakan bersifat melawan hukum. 12

selanjutnya berkaitan dengan tenggang waktu kedaluwarsa (lewat

waktu) tindak pidana pemalsuan surat dapat dilihat dari ketentuan Pasal

7S KUHP samPaidengan Pasal82 KUHP

PasalTS KUHP menYebutkan bahwa:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus kar91a daluwarsa:
' ' 1. mengJnai semua peianggaran dan kejahatan yang dilakukan

dengan percetakan sesudah satu tahun;

2. men-genai kejahatan yang diancam dgngan denda'

kurungan, atau peniara-paling lama tiga tahun' sesudah

enam tahun;
3.mengenaikejahatanyangdiancamdenganpenjaralebih

daritiga tahun, sesudah dua belas tahun;

4. mengEnai kejahatan yang diancam dengan inati atau

penjlra seumur hidup, sesudah delapan belas tahun'

(2) gadi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya
' ' nel-um oetaban- 

-belas 
tahun, masing-masing tenggang

daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga'

antar Hukum Pidana, UPT Penerbitan Universitas

Muhammadiyah, Malang, Cetakan Kedua, 2006, hlm 73'

" tbid. hlm 74.
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Pasal ini mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman

(strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang

dimuka hakim supaya dijatuhi hukuman. Sebaliknya Pasal 84 KUHP

mengatur tentang hak menjalankan hukuman (strafexecufie) gugur karena

lewat waktunya. 13

Waktu gugurnya penuntutan hukuman untuk macam-macam

pelanggaran dan kejahatan yang ditentukan itu berturut-turut ditetapkan

sebagai berikut:

a. bagi orang yang berumur 18 tahun keatas: 1,6, 12dan '18 tahun.

b. bagi orang yang belum berumur 18 tahun : 4 bulan, 2,4 dan 6 tahun. 1a

PasalT9 KUHP menyatakan bahwa:

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan
dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang

mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata
uang yang dirusak digunakan:

2. mengenai keiahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333,
tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung
terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

3- mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal
558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang
memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan
umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil
harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan , dipindah
ke kantor tersebut.

Permulaan jangka waktu

ditetapkan sebagai berikut:

yang diatur dalam Pasal 79 KUHP

- Pada umumnya dimulai satu hari setelah perbuatan itu dilakukan.

13 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP sefta Komentar-
Komentarnya Lengkap PasalDemi Pasal, Politea, Bogor, Cetak ulang, 1996, hlm 92.

1a Loc.cit.

I
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I
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- Pengecualian atas ketentuan tersebut di atas:

- kejahatan pemalsuan surat atau uang: Dimulai satu hari setelah

diketahui, bahwa benda yang dipalsu tersebut dipergunakan.

- kejahatan perampasan kemerdekaan yang diatur dalam pasal 328,

329, 330, dan 333: dimulai sehari setelah korban dibebaskan

kembali atau meninggal dunia.

- Dalam tindak pidana komisi permulaan jangka waktu kedaluwarsa

tidak menimbulkan kesulitan, tetapi dalam tindak pidana omisi

permulaan jangka waktu kedaluwarsa ditentukan pada umumnya

sehari setelah kewaj iba n nya tidak d i la ksa na ka n nya.

- Dalam percobaan dan pemberian bantuan, jangka waktu kedaluwarsa

dipersamakan dengan jangka waktu yang ditentukan bagi tindak

pidana yang telah selesaidiakukan. 15

Menurut R. Soesilo, dalam perkara memalsu, maka yang dipakai

bukan saat perbuatan pemalsuan itu dilakukan, akan ietapi saat

pemakaian benda yang dipalsu itu. Apabila tidak demikian, maka orang

dapat mempergunakan benda-benda yang dipalsu itu tanpa mendapat

hukuman, asal benda-benda itu cukup lama ditahannya. 16 Demikian juga

menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, dalam kejahatan

memalsu, mulai berlakunya kedaluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 79

KUHP dihitung pada hari berikuinya dipergunakan benda yang dipalsu itu.

" H.A.K. Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan umum Dalam Buku Pertama KUHP,
Alumni,^Bandung, 1986, hlm 127 -128.

'" R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP seria Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Cetak ulang, 1996, hlm 93.

I
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lni dapat dimengerti, sebab jikarau waktu kedaluwarsa itu dihitung pada

hari dilakukan perbuatan pemarsuan itu, maka orang dapat menunggu

saat mempergunakan benda-benda itu sampai habis waktunya

kedaluarsa, dan serama itu benda-benda itu disimpan saja.17

Pasal g0 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Tiaptiap tindakan penuntutan menghentikan daruwarsa, asar' tindakan itu diketahui oreh orang ,;;; dituntut, atau terahdiberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan daramaturan_aturan umum.
(2) sesudah dihentikan, dimuraitanggang daruwarsa baru.

Penghentian kedatuwarsa menurut yang diatur datam pasar g0

KUHP, adarah jangka waktu kedaruwarsa yang sedang berrangsung pada

suatu saat terhenti, karena suatu tindakan penuntutan. seterah
penghentian tersebut dimulai jangka waktu kedatuwarsa yang baru,

sedangkan jangka waktu yang sudah berlangsung sebetumnya tidak

diperhitungkan. 18

Pasal 81 KUHP menyebutkan bahwa: penundaan penuntutan

berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.

Menurut pasar 81 KUHp, Apabira penuntutan pidana buat

sementara dipertangguhkan (ditunda) karena sebelum penuntutan itu

dapat dilanjutkan masih ada suatu perserisihan hukum yang .harus

diputuskan lebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka setama waktu

pertangguhan itu tempoh daluwarsa tidak berjatan terus (berhenti).

Perselisihan hukum seperti itu biasa disebut perse,ltsihan praejudiciar,

" c's'T' Kansil dan christine s.T. Kansil, Latihan ujian Hukum pidana tJntuk

'"*'i!11,flffni:,llifi:li;,JT,ffil3*r,an pe'tami, r-d6s, hrm 156 - - -.
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misalnya penuntutan perzinahan dalam Pasal 2u, dipertangguhkan

dahulu untuk menyelesaikan penceraian laki-isteri. Demikian pula

penjatuhan hukuman mengenai perkara metarikan perempuan dalam

Pasal 332, jika yang melarikan itu kawin dengan yang dilarikan dan tunduk

kepada Kitab undang -undang Hukum sipil, dipertangguhkan sampai

perkawinan itu dibatalkan oleh hakim. Setelah perselisihan itu selesai

diputuskan, maka tempoh daluwarsa tadiberjalan lagi.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran undang-undang mengatur

adanya daluarsa didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

a. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut

tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik itu dari

ingatan manusia terhadapnya juga menipis; dan

b. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik

tersebut.

c. Dengan menghilangkan dirinya, si tersangka/terdakwa sebenarnya

telah menghukum dirinya sendiri. 1s

Selanjutnya Pasal 82 KUHP menyebutkan bahwa:

(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan
denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela. dibayar
maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau
penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk
untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu yang
ditetapkan olehnya.

(2) Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang
yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya
harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.

1e Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika Aditama,
Bandung, Cetakan Kesatu,2011, hlm 193.
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(3) Dalam hal-hal diperberat karena pengulangan, pemberatan itu
tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut terhadap
pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus
berdasarkan ayat 1 dan ayat2 pasal ini.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berraku bagi orang
yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan
belum berumur enam belas tahun.

Bila ada orang telah berbuat pelanggaran (kejahatan tidak masuk)

yang ancaman hukumannya berupa melulu hukuman denda saja, maka

orang itu dapat rnelepaskan diri dari tuntutan pidana dengan membayar

maksimum hukuman deeda yang diancamkan (bila sudah dimulai dengan

penuntutart, juga ongkos perkaranya) itu kepada kas negara. Jika

pelanggaran itu diancam pula dengan perampasan barang yang tertentu,

maka barang itu harus diserahkan atau harga barang itu dibayar.20

Hal ini harus ada izin terlebih dahulu dari pegawai yang ditunjuk

oleh Undang-undang umum. Menurut Pasal 376 jo. 325 (1) KUHP

pegawaiyang ditunjuk itu adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri.21

Adanya ketentuan ini seakan-akan bertentangan dengan prinsip

hukum pidana sebagai hukum publik. Namun demikian, kebutuhan akan

adanya penyelesaian sengketa di luar hukum formal atas hukum pidana

makin hari makin dirasakan kebutuhannya khususnya terhadap tindak

pidana ringan.22

20 R. Soesilo, Kitab lJndang-undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-
Komellamua Leir{i::.rfl:rtDemiPasat, Politea, Bosor, Cetak ulans, 1ee6, hlm e5.

2 Erdianto Efendi, op.cit., hlm 193.



25

I

!
f

i
ii
t
i
I
I

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang

penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang

akan dibahas. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti

bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan

hukum primer, sekunder dan tertier.23

Dalam penelitian ini penulis mempelajari berkas dua putusan

tentang tindak pidana pemalsuan Surat, buku-buku serta perundang-

undangan terkait tindak pidana pemalsuan surat, kemudian mengolah dan

menganalisa data yang disajikan sebagai pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, Suatu penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gela\a \arnnya. Maksud dari pene\rtran deskriptrt ini ada\ah

terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di

23 Soerlono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Ul Press, 2002, hlm
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dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun

teori-teori baru.2a

Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang

jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin rnengenai permasalahan

yang dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai analisis Putusan Dalam

Tindak Pidana Pemalsuan Surat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Bandung.

3. PendekatanPenelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.2s

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku

nyata.

4. Jenis Data

Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang

diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai

literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

'o lbid, hlm 10.

" Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Roskarya,
2007, hlm 6.
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penelitian yang sering disebut bahan hukum.26 Data sekunder penelitian

yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan;

(b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan; dan (c) putusan hakim.27

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupkan dokumen yang tidak resmi. Publikasitersebut terdiri atas: (a)

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; (c)

kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan komentar-kemontar

atas putusan hakim.28

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder

seperti kamus hukum, ensiklopedia,dan tain-lain. 2s

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini maka yang digunakan sebagai sumber data

penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa berkas perkara

dari Pengadilan Negeri Bandung, Kitab Undang-Undang Hukurir Pidana

Tentara. Selain itu sumber data sekunder lainnya berasal dari bahan-

'u Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, Duatisme Penettian Hukum Normatif &
Emping, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156.

'' Zainuddin Ali, Mefode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan
Pertama, 2009, hlm 47

28 tbid, hrm s4.

" Jhonny lbrahim, Teoridan Metodologi Penetitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Surabaya, 2006, hlm.192.
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bahan kepustakaan, dari beberapa buku-buku referensi, dokumen, arsip,

Peraturan Perundang-undangan, laporan, teori-teori, internet, dan bahan-

bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung

penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu

suatu teknik pengumpulan data dengan mencari datadata sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-Undang yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dengan studi

pustaka dimaksudkan untuk mendukung penelitian ini, yang berupa

pengumpulan Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-

buku, dan pustaka lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisls data dipergunakan dalam penelitian ini adalah

kuatitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya kemud ian

menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan

masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan

hasilnya. 30

37.
'o H.B.Sutopo, Metodologi Penetitian Kuatitatif. UNS Press, Surakarta, 1988, hlm
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam

penulisna karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika

penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima)

bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan rumusan masalah

pertama, pembahasan rumusan masalah kedua dan terakhir penutup,

ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Yang apabila

disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan untuk mernberikan pemahaman

terhadap isi penelitian secara garis besar.

BAB l! Tinjauan Teoritis Tentang Proses Peradilan Pidana Di

Peradilan Umum Dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang berisi

mengenai Tinjauan Teoritis Tentang Proses Peradilan Pidana di Peradilan

Umum, dan Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

BAB lll Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim/Pengadilan

Perkara Pidana, dalam bab ini akan diuralkan mengenai i'engertian

Putusan Hakim/Pengadilan, Acara Pengambilan Putusan Hakim/

Pengadilan, JenislBentuk lsi Putusan Hakim/Pengadilan, dan Formalitas

Surat Putusan Hakim/Pengadilan.

i

I

l



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROSES PERADILAN P]DANA

DI PER.ADILAN UMUM DAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A, Tinjauan Teoritis Tentang Proses Peradilan Pidana di Peradilan

Umum

Suatu proses penyelesaian perkara, yang dalam hal ini proses

peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana di Peradilan Umum,

apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana disingkat KUHAP mengenal 4 (empat) proses pentahapan,

yaitu: Pertama, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu

penyelidikan oleh penyelidik dan penyidikan. Kedua, dalam proses

penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian Kesatu

Pasal 16-19 KUHAP). Ketiga, proses penyelesaian perkara pidana berupa

penahanan (Bab V bagian Kedua Pasal 20-31 KUHAP). Keempat, proses

penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP berupa pemeriksaan di

muka sidang pengadilan yang diawali pemberitahuan untuk datang ke

sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut

undang-undang (Pasal 145, 146 KUHAP).31

t' Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif leoretis dan Praktik,
Alumni, Bandung, 2008, hlm 243-244.

31
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Secara singkat rangkaian proses peradilan pidana (pemeriksaan

perkara pidana dengan acara bilrsa), yang terdiri atas beberapa tahapan

tersebut, akan penulis uraikan sebagai berikut di bawah ini.

Jalur untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana adalah

melalui:

'1. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan

yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);

2. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

kartena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan

terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP);

Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu

sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah

beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian

diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau

apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidani itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau

membantu melakukan tindak pidana itu(Pasal 1 butir 19 KUHAP).

Penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

3.

4.
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peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh

dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk

melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap

pejabat polisi negara Republik lndonesia.

. Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan

kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan

antara lain sebagai berikut:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana (Pasal 5 KUHAP);

2) Mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 KUHAP);

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenaldiri (Pasal 5 KUHAP);

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-iawab

(Pasal 5 KUHAP).

5) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan

dan penahanan;

b. pemeriksaan dan penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (Pasal

5 KUHAP);
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6) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

tindakan sebagaimana tersebut diatas (Pasal 5 KUHAP);

7\ Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik

berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP);

5. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa

suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan

dengan tahap Penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang benrenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6

KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik lndonesia dan pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan

sebagai berikut:

1) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana (PasalT KUHAP)

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7

KUHAP)

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP)



35

4)

5)

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan (Pasal 7 io Pasal 131 KUHAP)

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 io Pasal 132

ayat2,3,4,5 KUHAP);

Mengambil sidik jaridan memotret seorang (PasalT KUHAP);

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi (PasatT KUHAP);

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 1 jo Pasal

133 ayat 1 KUHAP);

9) Mengadakan penghentian penyidikan (PasalT KUHAP);

1o)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab-

11)Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum

yang berlaku (Pasal 7 ayal (3) KUHAP);

12)Membuat berita ac,aratentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat 1

KUHAP);

13)Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

(Pasal SaYat2KUHAP);

1 4) Penyerahan berkas perkara dilakukan:

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas

perkara;

6)

7)
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b. dalarn hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);

1S)Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka;

b. penangkapan;

c. penahanan;

d. penggeledahan;

e. pemasukan rumah;

f. penyitaan benda;

g. pemeriksaan surat;

h. pemeriksaan saksi;

i. pemeriksaan ditemPat keiadian;

j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang ini (Pasal 75 KUHAP);

1$)Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum

mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan

petunjuk daripenuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP); 
'

17)Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat

mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan

uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan

(Pasal 31 ayat 1 KUHAP);
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1B)Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut

penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa

melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2)

KUHAP);

19)Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari

penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil

penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAi);

20)Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana

sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib

didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);

21)Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat

penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian

tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari

penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan

pemeriksaan surat.

6. Penangkapan. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangk"O: adalah

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
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7. Penahanan. Menurui Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapqnnya, dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Penyitaan. Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah

serangkain tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak,benntujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Penggeledahan rumah. Menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP,

penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki

rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan

tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

l0.Penggeledahan badan. Menurut Pasal l butir 18 KUHAP,

penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan

pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda

yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk

disita;

11.Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut

kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian

diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan

diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

8.

9.
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Menurut Pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP

tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP

tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam

waktu 14 hari setelah penerimaan berkas;

l2.Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap,

maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan

dilanjutkan ke tahap penuntutan;

13. Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah

melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.

Dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik

atau penyidik pembantu (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat (1) KUHAP);

2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada

penyidikan dengan memberi petuniuk dalam rangka

penyempurnaan penyidikan dari penyidik (Pasal 14 io Pasal 138

ayat (2) KUHAP);

Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan

atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan

setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 KUHAP);

Membuat surat dalnnraan (Pasal 14 jo Pasal 140 ayat (1) KUHAP);

3)

4)
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Melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14 io Pasal 139 io

Pasal 143 ayat 1 KUHAP);

Menyampaikan pemberitahuan kepada terdalua tentang ketentuan

hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datan! pada

sidang yang telah ditentukan (Pasal 146 KUHAP);

Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP);

Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 KUHAP);

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung

iawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang

6)

7)

8)

e)

ini (Pasal 14 KUFIAP);

10)Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP);

11)Atas permintaan tersangka atau terdalsra, penuntut umum dapat

mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa iaminan

uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan

(Pasal 31 ayat 1 KUHAP);

12)Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut

penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa

melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 
'ayat (2)

KUHAP);

l4.Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang

pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan,

dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa
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dengan teliti. Adapun proses jalannya persidangan dalam hukum acara

pidana (yang dalam hal ini pemeriksaan sidang dengan acara biasa)

secara keseluruhan dapat dilihat pada uraian dibawah ini.32

Pada Pemeriksaan dengan Acara Biasa pada hari sdang \aRg tetah

dt$e\apkan o\eh haxrmlmale\\s haxrm srdang pemeriksaan perkara

pidana dibuka seperti ketentuan daram pasar 1s2 dan 1s3 KUHA?

adapun tata cara dan urutannya adalah sebagai berikut:

A. Hakim/majelis hakim memasukiruang sidang

Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas tersangka:

1. Yang pertama kali memasuki ruang sidang adarah panitera

pengganti, jaksa penuntut umum (perorangan atau tim),

penasehat hukum terdakwa dan pengunjung sidang, masing-

rnaSrnq duduk dr\ernpa\ {u{uk sesudr {engan ke\en\uan

Undang-Undang.

2. Sebagai protokol sidang karena keterbatasan tenaga biasanya

dilakukan oleh panitera pengganti, yang mengumumkan bahwa

hakim / majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan

perkataan kurang lebih sebagai berikut : " Hakim / Majelis

32 Anonimous, Hukum di tndonesia, Hukum Acara Pidana, http://www.scribd.
com/doc/31546062/Hukum-Acara-Pidana-Di-lndonesia., diakses: Senin, 2O-12-2010.
Lihat pula Adami Chazawi, Kemahiran & Keterampitan Praktik Hukum Pidana,
Bayumedia Publishing, Malang, cetakan pertama, 2006, hlm 141-149, Henny Moo,
Praktik Berperkara Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, cetakan pertama, 2007, hlm
85-106, Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara
Pidana, |n-TRANS PUBLISHING, Malang, cetakan ketiga, 2008, hlm z2-2s, dan Aloysius
wisnubroto, Teknis Persidangan Pidana, Universitas Atmajaya, yogyakarta, 200g, hlm
11-36.
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Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk

berdiri " (Pasal 2 PerMenKeh No.M.06.UM.01.06 Tahun 1983).

3. Semua yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk

menghormati hakim / majelis hakim, termasuk ;'aksa penuntut

umum dan Penasehat hukum.

4. Hakim / Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu

khusus mulai dari yang terdepan hakim ketua diikuti oleh hakim

anggota I (Senior) dan hakim anggota ll (Junior).

5. Hakim / Majelis Hakim duduk ditempat duduknya masing-

masing tersebut diatur sebagai berikut : Hakim Ketua ditengah,

dan Hakim Anggota I berada disamping kanan dan Hakim

Anggota ll berada dikiri.

6. Panitera mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali. 7.

Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih

sebagai berikut : "sidang Pengadilan Negeri ....(kota tempat

pengadilan berada)... yang memeriksa perkara pidana nomor

....(nomor perkara yang bersangkutan)... atas nama terdakwa

...padahari.,.tanggal..'.DinyatakandibukadanTERBUKA

UNTUK UMUM " , diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga)'

B. Pemanggilan Tersangka Supaya Masuk Keruang Sidang

1. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah

tersangka telah siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini. Jikq

penuntut umum tidak dapat menghadirkan tersangka pada
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sidang hari ini, maka hakim harus menunda persidangan pada

hari yang akan ditetapkan dengan perintah kepada penuntut

umum supaya memanggil dan menghadapkan tersangka.

Jika penuntut umum telah siap un{uk menghadirkan tersangka,

maka ketua memerintahkan supaya tersangka dipanggil masuk.

Penuntut umum memerintahkan pada petugas agar tersangka

dibawa masuk diruang sidang.

Petugas membawa masuk tersangka keruang sidang dan

mempersilahkan tersangka untuk duduk dikursi pemeriksaan.

Jika tersangka tersebut ditahan, maka biasanya dari ruang

tahanan pengadilan keruang sidang dikawal oleh petuga-s

pengawalan, sekalipun demikian tersangka harus dihadapkan

dalam keadaan bebas (tidak diborgol). lni adalah salah satu

penghormatan satu asas yaitu Presamtion of lnocence (asas

praduga tidak bersalah).

5. Setelah tersangka duduk dikursi pemeriksaan, hakim ketua

mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

a. Apakah tersangka datam keadaan sehat dan siap untuk

diperiksa ?

b. ldentitas tersangka (nama, umur, alamat, dan lain-lain)

sebagaimana tersebut dalam pasal 155 ayat (1) KUHAP'

selanjutnya hakim menginggatkan tersangka untuk agar

4.
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memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya

dalam persidangan.

c. Hakim bertanya apakah tersangka akan didampingi oleh

penasehat hukum.

Jika tersangka tidak didampingi penasehat hukum, maka

hakim menegaskan hak tersangka untuk didampingi

penasehat hukum, akhirnya tersangka diberi kesempatan

untuk mengambil sikap menyangkut apakah akan maju

sendiri, mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk

penasehat hukum yang mendapinginya dengan cuma-cuma

(Prodeo). Atau minta waktu untuk menuniuk penasehat

hukum sendiri. Jika tersangka didampingi oleh penasehat

hukum maka selanjutnya hakim menanyakan pada

penasehat hukum apakah benar dia bertindak sebagai

penasehat hukum tersangka, lalu menanyakan surat kuasa

khusus dan ijin praktek advokat; setelah ketua melihat lalu

ketua menunjukkan pada hakim anggota perihal dokurnen

tersebut,

C. Pembacaan Surat Dakwaan

1. Hakim ketua sidang meminta kepada tersangka untuk

mendengarkan secara seksama pembacaan surat dakwaan dan

selanjutnya mempersilahkan pada penuntut umum

membacakan surat dakwaan.
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2. Mengenai tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara,

cara pertama jaksa membaca dengan berdiridan kedua dengan

cara duduk, namun yang sering dipakai adalah cara pertama

alasannya adalah untuk menghormati sidang. Jika dakwaan

panjang maka dapat dibaca bergantian (dalam hal penuntut

umumnya lebih dari satu).

3. Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status

tersangka seketika itu juga berubah meniadi terdakwa.

4. Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah

sudah paham / mengerti tentang apa yang telah didakwakan

padanya. Apabila terdakwa tidak mengerti maka penuntut

umum harus membacakan kembali.

D. Pengajuan Eksepsi (Keberatan)

1. Setelah terdakwa menyaakan paham dan mengerti tentang

maksud dakwaan, maka terdakwa puya hak untuk mengajukan

eksepsi (keberatan yang menyangkut kompetensi pengadilan.

2. Tata caranya, hakim memberi kesempatan pada terdakwa

untuk menanggapi berikutnya kesempatan kedua diberikan

kepada penasehat hukumnya.

3. Apabila ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya tidak

mengajukan eksepsi maka sidang dilanjutkan pada tahap

pembuktian.
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Apabila terdakwa/penasehat hukumnya akan mengajukan

eksepsi, maka ketua menanyakan pada terdakwa dan

penasehat hukumnya pakah sudah siap dengan nota eksepsi.

Kalau ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya berum siap

maka hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan pada

sidang kedua, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan

pada terdakwa dan penasehat hukumnya.

Kalau eksepsi sudah siap, hakim mempersirahkan kepada

terdakwa/penasehat hukumnya untuk membacakan

eksepsinya.

Pengajuan eksepsi dapat dirakukan dengan cara risan maupun

tertulis.

8. Apabila eksepsi terturis, seterah dibacakan maka eksepsi

tersebut diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan

pada penuntut umum.

9- Dalam hal pembacaan surat dakwaan berraku juga bagi

terdakwa dalam membacakan eksepsi.

10. Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja dalam hal

terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya pada penasehat

Hukumnya, dapat juga kedua-duanya mengajukan eksepsi

menurut versinya masing-masing.

1 1. Apabila kedua-duanya akan mengajukan eksepsi maka

kesempatan pertama diberikan pada penasehat hukumnya.

4.

5.

6.

7.
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12. setelah selesai terdakwa/penasehat hukumnya membacakan

eksepsi, hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut

umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi (Replik).

13. Atas tanggapan tersebut, hakim ketua memberikan

kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk

memberikan tanggapan sekali lagi (Duplik).

14' Atas eksepsi dan tanggapan,tanggapan tersebut, hakim

meminta waktu untuk memeprtimbangkan dan menyusun

"putusan sela".

15. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk

memutuskan eksepsi tersebut mudah/sederhana maka sidang

apat diskors selama beberapa waktu untuk menentukan

putusan sela.

16. Tatacara skorsing sidang ada dua macam yaitu; a. cara 1:

Mejelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk

membahas/memeprtimbangkan putusan sela di ruang hakim,

sedangkan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum serta

pengunjung tetap berada di ruang sidang. b. Cara 2 : 
.hakim

tetap berada diruang sidang, jaksa penutut umum, penasehat

hukum, dan pengunjung di mohon keluar (cara inilah yang

sering dipakai). c. Apabila hakim berpendapat bahwa

pertimbangan memerlukan wkatu agak tama, maka hakim
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ketua dapat menunda sidang untuk mempertimbangkan

putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya.

17. Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan

waktu agak larna, maka hakim ketua dapat menunda sidang

untuk mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan

pada sidang berikutnya.

E. Pembacaan/pengucapan putusan sela

1. Setelah hakim mencabut, maka sidang dibuka kembali dengan

acara pembacaan/pegucapan putusan sela.

Tata cara pembacaan putusan sela tersebut dibacakan dan

diucapkan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya, dalam hal

putusan sela tersebut panjang, dirnungkinkan putusan sela

dibaca secara bergantian dengan hakim anggota pembacaan

amar putusan diakhiri dengan ketokan palu sebanyak 1 (satu)

kali.

Putusan sela biasanya menyangkut 3 kemungkinan yang

secara garis besarnya sebagai berikut:

a. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sedangkan

pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat

dilanjutkan/harus dihentikan.

b. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum ditolak maka sidang

perkara tersebut dilanjutkan.

c. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum baru dapat diputus.

2.

3.

'
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4. Setelah putusan sela selesai dibacakan hakim ketua

menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela

sekaligus menyampaikan hak penuntut umum,

terdakwa/penasehat hukum untuk mengambir sikap menerima

putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

F. Sidang Pembuktian dalam Pemeriksaan dengan Acara Biasa

setelah putusan sela dibacakan dan temyata sidang harus

dilanjutkan maka tahap selanjutnya adalah sidang pembuktian,

yakni pemeriksaan terhadap alat buktian barang bukti.

Berdasarkan paal 184 KUHP yang masuk sebagai alat bukti

adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa. sedangkan pengertian barang bukti adalah

suatu barang/benda yagn dapat dijadikan sebagai sarana untuk

mendukung alat bukti, atau barang yang berhubungan langsung

dengan tindak pidana, misalnya barang yang merupakan obyek

delik, hasil delik maupun alatlsarana untuk melakukan delik).

Dalam keseluruhan proses, yang paling penting adalah

tahap/proses pembuktian ini, karena pembuktian ini nantinya akan

dijadikan daar pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa

bersalah atau tidak serta sebagai dasar pemidanaan. Sebelum

acara pembuktian dimulai, hakim mempersilahkan terdakwa

j

supaya duduk di kursi terdakwa. Proses dan prosedur

pembukiannya adalah sebagai berikut;
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1) Pengajuan saksi yang memberatkan (saksiA charge) oleh jaksa

penuntut umum.

2) Hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah telah siap

untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.

3) Apabila penuntut umum sudah siap, maka hakim segera

memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk

menghadirkan saksi satu demisatu orang saksi ke ruang sidang

(pasal 160 KUHP). Menurut pasal 159 KUHP, sebelumnya

hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi

berhubungan satu sama yang lain sebelum memberikan

keterangan disidang.

4) saksiyang pertama kalidihadirkan adarah saksi korban, setelah

itu baru saksi-saksi yang lain yang berhubungarr dengan

perkara. saksi dapat yang sudah ditentukan dalam surat

pelimpahan dapat juga saksi tambahan.

5) Tata cara pemerikaan saksi:

a. penutut umum menyebutkan nama saksi yang akan

diperiksa.

b. petugas membaca saksi masuk ke ruang sidang dan

memepersilahkan saksi duduk dikursi pemeriksaan.

c. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang: f . identitas saksi

(nama, umur, alamat, pekerjaan dan lain-lain) 2. Apakah

saksi kenal dengan terdakwa. 3. Apakah saksi memiliki
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hubungan darah dengan terdakwa, apakah saksi memiliki

hubungan suami/istri dengan terdalova atau dalam

hubungan apa saksi dengan korban.

d. Hakim meminta agar saksi bersedia disumpah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya.

e. Tata cara pelaksanaan sumpah yang biasa dilakukan di

pengadilan negeri adalah;

a) saksi dipersilahkan untuk berdiri b. bagi yang beragama

lslam, aksi berdiri dan di atas kepalanya ditaruh kitab

suci Al Quran. Untuk beragama Kristen/Katolik petusa

membacakan ijil (Alkitab) disebalah kiri saksi saksi, pada

saat pengucapan supah tangan kiri diletakkan di atas

kitab dan tangan kanan diangkat dengan mengacungkan

jari telunjuk (bagi agama katolik) dan bentuk V bagi

agama kristen.

ib) Mengenai lafal sumpahnya dibimbing oleh ketua majelis 
:

hakim.

c) Lafal sumpah bagi saksi adalah sebagai berikut, "saya

bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan

dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang

sebenarnya" (tim peneliti/pemeriksa buku ll, Pedoman

pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku ll,
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,f.

proyek pembinaan teknis yustisial Mahkamah Agung Rl,

1997;166-167).

d) Untuk saksi yang beragama lslam, lafal sumpah tersebut

diawali dengan : Wallahi/demi Allah", untuk sak yang

beragama katolik dan kristen protestan lafal sumpah

(anji) tersebut diakhir dengan ucapan ... semoga Tuhan

menolong saya", untuk saksi yagn beragama Hindu lafal

sumpah diawali dengan kata " Om atah parama wisesa

...", untuk saksi yang beragama Budha sumpah diawali

dengan ucapan "demi Sang Hyang Adi Budha ..."

Setelah pengucapan sumpah selesai, Hakim

mempersilahkan saksi duduk kembali dan mengingatkan

agar memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

karena sudah terikat dengan sumpah. Dan memberikan

keterangan brdasarkan apa yang dialami sendiri, dilihatnya

sendiri dan didengarnya sendiri.

Selanjutnya Hakim mempersilahkan jaksa Penuntut Umum

untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi

menjawab dengan berdasarkan apa yang dialami sendiri,

rasakan sendiri dan lihat sendiri.

Setelah jaksa menganggap selesai dalam mengajukan

pertanyaan, maka jaksa mengembalikan kepada hakim, lalu

g.

h.
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hakim mempersrrahkan kepada penasehat Hukum untuk

mengajukan pertanyaan.

Namun sering terjadi hakim juga ikut mengajukan

pertanyaan kepada saksi, padahal seharusnya tidak

demikian karena hakim fungsinya sebagai wasit bukan

sebagai pemain, karau hakim ikut bermain rogikanya sangat

wajar karau terdakwa/penasehat hukumnya merasa

dikerosak oleh hakim dan jaksa penuntut umum.

Setelah pertanyaan dari jaksa penunrut umum dan

penasehat hukum dianggap seresai maka hakim harus

menanyakan kepada terdakwa, ,,apakah keterangan yang

disampaikan oleh saksitersebut ebnar atau ada sanggahan?

" apakah keterangan yang disampaikan oteh saksi tersebut

benar atau ada sanggahan? ,,apabita 
terdakwa menganggap

benar maka tidak perlu lagi ditanya mana yang benar,

namun jika terdakwa mengatakan ada yang tidak benar

maka terdakwa diminta untuk memberikan mana yang

dianggap tidak benar.

untuk saksi berikutnya juga sama daram pemeriksaannya

seperti yang diatas, pemeriksaan saksi ini sesuai dengan

jumlah yang diajukan jaksa penuntut umum, maka

semuanya harus diperiksa satu persatu.

j

k.
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l.Satucatatanpentingyangharusdiperhatikandalam

mengajukanpertanyaanadalahtidakbolehmengajukan

pertanyaan yang berisfat menjerat mislanya "waktu kamu

melakukan pencurian, apakah kamu menggunakan alat ini"-

6) Pengaiuan Saksi yang meringankan (Adecharge) oleh

terdakwa/Penasehat HukumnYa.

a. Pemeriksaan saksi yang meringankan ini juga sama dalam

hal teknisnya yaitu menyangkut identitas saksi, hakim

bertanya pada saksi, apakah saksi ada hubungan darah

dengan terdakwa dan lain sebagainya'

b. Saksi ini juga disumpah menurut agama dan

kepercayaannya bahwa dia akan memberikan keterangan

yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya'

c. Dalam hal mengaiukan pertanyaan teknisnya sama dengan

perneriksaan saksi diatas.

d.Satuhaljugayangpalingpentingdiperhatikanolehsaksi,

bahwa dia harus memberrikan keterangan yang sebenar-

benarnya oleh sebab itu hakim harus selalu mengingatkan

kepada saksi yang sedang diperiksa serta memberitahukan

saksi yang harus diterima jika dia memberikan keterangan

palsu.Namunapabilasaksitidakmengindahkanperingatan

hakimdantetappadaketeranganpalsunyamakahakim

ketua sidang karena iabatannya, atau atas permintaan
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Lt.

penuntut umum dan atau penasehat hukum terdakwa untuk

memerintahkan saksi untuk ditahan serta selanjutnya

dituntut karena keterangan palsu (pasal 174 ayat(2)\.

Selanjutnya kalau teriai keterangan patsu oleh saksi maka

panitera membuat berita acara yang ditandatangani oleh

hakim dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa

alasan saksi adalah palsu, dan selanjutnya diserahkan

kepada penuntut umum untuk selanjutnya diselesaikan

menurut Undang-undang yang berlaku.

Jika terdakwa dan saksi tidak bisa berbahasa lndonesia,

maka hakim ketua menunjuk iuru bahasa dan diminta

berjanji untuk memberikan penjelasan dengan sebenar-

benarnya. Daiam hal terdakwa dan saksi bisu dan atau tuli

serta tidak dapat menulis rnaka hakim mengangkat sebagai

penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terakwa.

Atau saksi itu.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai maka

hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah benar

apa yang dikatakan dalam keterangan saksi tadi, ierdalorva

boleh menjawab tidak benar apabila keterangan saksi

memang tidak benar dan menjawab salah jika

keterangannya salah.

g.
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G. Pemeriksaan Terdakwa

1. Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dianggap selesai

maka hakim memerintahkan kepada terdalffva untuk duduk di

kursi pemeriksaan untuk diperiksa.

2. Dalam pemeriksaan terdakwa ada perbedaan menyangkut

sumpah, pada saat pemeriksaan saksi, perlu dilakukan sumpah

sedangkan untuk terdakwa tidak perlu sumpah.

3. Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim

menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat tidax

menderita sakit apapun terdakwa untuk memberikan keterangan

yang sebenarnya dan tidak menyulitkan proses peradilan.

4. Selanjutnya ketua majelis hakim mulai menyampaikan

pertanyaan-pertanyaan disusul hakim anggota kalau perlu hakim

menunjukkan barang bukti untuk memperjelas pemeriksaan,

kalau majelis hakim dirasa cukup maka kesempatan selanjutnya

diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya

dilanjutkan oleh penasehat hukum mengenai tatacara

pemeriksaan terdakura sama dengan ketika pemeriksaan

terhadak saksi-saksi.

5. Dalam hal terdakwanya lebih dari satu maka pemerisaan

dilakukan satu persatu secara bergantian. Hakim dapat menilai

kecocokan dari masi ng-masin g keterangan terdakwa.
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6. Kalau majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat

hukum telah selesai. Maka hakim dapat menyatakan bahwa

seluruh rangkaian pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim

meminta jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan

tuntutannya yang akan dibacakan dalam sidang tuntutan.

H. sidang Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitioir), pteidoi

(Pembelaan), Replik dan Duplik (tanggapan-tanggapan).

1. Hakim ketua membuka sidang dan menjelaskan bahwa sidang

pada hari itu adalah pembacaan tuntutan pidana.

2. Hakim bertanya pada jaksa penuntut umum apakah telah siap

untuk membacakan tuntutannya? Kalau jaksa penuntut umum

telah siap maka ketua majlis hakim mengingatkan pada terdakwa

untuk mendengarkan secara cermat bunti tuntutan. Mengenai

tacara pembacaan tuntutan sama dengan pembacaan surat

dalnryaan.

Setelah selesai pembacaan tuntutan, hakim menanyakan pada

terdakwa apakah sudah paham dengan isi tuntutan, jika perlu

hakim sedikit menjelaskan poin-poin tuntutan jaksa, selanjutnya

berkas tuntutan/surat tuntutan yang asli diserahkan kepada

majelis hakim, dan salinannya diserahkan kepada

terdakwa/penasehat hukumnya.

Hakim bertanya pada terdakwa dan penasehat hukum apakah

akan mengajukan pembelaan (pleidoor) kalau akan mengajukan

3.

4.

h
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maka hakim meminta kepada terdakwa dan penasehat

hukumnya untuk memeprsiapkan nota pembelaan yang akan

dibacakan pada sidang berikutnya.

Pembacaan Pembela an (Pleidooi).

a. Kalau akan mengajukan pembelaan maka dalam hal

mengajukan pembelaan terdakwa dapat dengan cara lisan

maupun tertulis. Kalau mengajukannya dengan cara lisan

maka terdakwa dipersilahkan untuk meny€mpaikan

pembelaannya, namun dalam hal ini panitera harus aktif dan

membuat berita acara, selain itu juga hakim harus mencatat

poin-poin penting dari pembelaan tersebut. Namun dalam hal

pembelaan diajukan dengan cara tertulis maka terdakwa

dipersilahkan untuk membacakan pembelaan dengan cara

berdiri, setelah selesai berkas atau nota pembelaan yang asli

diserahkan kepada majelis hakim salinannya diserahkan

kepada jaksa penuntut umum.

b. Kalau terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada

penasehat hukum, maka hakim pertanya pada penasehat

hukum apakah sudah siap dengan naskah pembelaannya?.

Kalau sudah siap maka ketua majelis hakim emmpersilahkan

penasehat hukum untuk membacakannya. Mengenai tatacara

pembacaannya sama dengan tatacara pembacaan eksepsi.
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c. Setelah pembacaan pembelaan selesai selanjutnya naskah

nota pembelaan yang asli diserahkan kepada ketua maielis

hakim dan salinannya diserahkan kepada jaksa penutnut

umum dan terdakwa.

d. erikutnya hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum

apakah akan mengajukan tanggapannya (replik) kalau

ternyata jaksa penuntut umum akan memberikan

tanggapannya maka hakim memebrikan kesempatan untuk

menyusun tanggapannya untuk diajukan dalam sidang

berikutnya. B.3.3. Pengujian tanggapan-tanggapan (Reptik,

Dublik, Rereplik, Reduplik)

Hakim membuka sidang, selanjutnya bertanya kepada jaksa

penuntut umum apakah telah siap dengan tanggpannya ? kalau

telah siap hakim mempersilahkan iaksa peuntut umum untuk

membacakan tanggapannya (replik) tatacara pembaoaan sama

dengan tata cara pembacaan requisitoir.

Kesempatan selanjutnya hakim bertanya pada penasehat

hukum apakah akan memberitanggapan juga (duplik) kalau

akan megnajukan, maka hakim bertanya apakah telah siap

dengan tanggapannya, selanjutnya hakim mempersilahkan

pada penasehat hukum untuk membacakan tanggapannya.

Tatacaranya sama dengan waktu membacakan pembelaan.

7.
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B. Setelah tanggapan pertama sudah selesai kalau dirasa masih

ada yang perlu ditanggapi maka hakim mempersilahkan untuk

memberikan tanggapan berikutnya (rereplik dan reduplik)

kesempatan pertama diberikan pada jaksa penuntut umum

dilanjutkan oleh penasehat hukum. 4. Pengajuan tanggapan-

tanggapan sudah selesai maka hakim bertanya pada jaksa

penuntut umum dan penasehat hukum apakah ada sesuatu lagi

yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Kalau tidak maka

hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dianggap selesai dan

selanjutnya menutup sidang serta memberitahu bahwa sidang

berikutnya adalah sidang pembacaan putusan.

l. Pembacaan Putusan Hakim (Vonis).

Dalam hal putusan hakim diatur dalam pasal 182 ayal (3) sampai

ayat (7) KUHAP yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa

hakim dalam rnengambil keputusan harus mendasarkan pada.surat

dakwaan, eksepsi, requisitoir, pleidooi serta tanggapantanggapan.

Dilakukan dengan cara musyawarah tertutup. Dalam mengajukan

analisis serta argument hukum (legal reasoning) maka kesempatan

pertama diberikan kepada hakim yang paling muda selanjutnya

diberikan kesempatan kepada hakim yang paling dan terakhir

kesempatan kepada ketua. Dalam mengambil keputusan selalu

menggunakan suara terbanyak sebagai hasil putusan kecuali

dalam hal tidak tercapai yang diatas maka keputusan diambil
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berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan terdakwa.

Putusan dituangkan dalam bentuk naskah dan dibukukan dalam

buku khusus di Pengadilan Negeri dan buku ini safatnya rahasia

yang sering disebut dissenting opinion. Setelah putusan dianggap

siap untuk dibacakan maka urutan pembacaan putusan adalah

sebagai berikut:

1. hakim membuka sidang selanjutnya terdakwa dipersilahkan

untuk duduk dikursi pemeriksaan, hakim mengingatkan

terdakwa agar mendengarkan putusan dengan cermat.

2. Hakim mulai membacakan putusan yang diawali dengan kata

"Mengadili"dan seterusnya. Tatacara pembacaannya sama

dengan ketika pembacaan putusan sela.

3. Ketika akan membacakan amar putusan diawali dengan kata

"mengadili" terdakwa dipersilahkan untuk berdiri setelah

pembacaan amar putusan selesai hakim mengetukkan palu

sebanyak 3 kali selaniutnya terdakwa dipersilahkan duduk

kembali. Selaniutnya hakim sedikit menjelaskan poin-poin

dalam putusannya kepada terdakwa meyangkut bahwa

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindakan pidana atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

sehingga putusannya penjatuhan pidana atau bebas- Serta

menyakan sikap dari terdakwa dan penasehat hukumnya-
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Apakah akan banding, pikir-pikir dulu. Atau menerima putusan

tersebut.

Kalau terdakwa/penasehat hukum mengatakan pikir-pikir maka

hakim memberikan waktu tujuh hari terhitung mulai hari itu

untuk pikir-pikir. Namun jika terpidana menyatakan banding,

maka hakim memerintahkan terpidana untuk menandatangi

nota permohonan banding, kalau terdakwa menerimA mka

menandatangani berita acara menerima putusan yang telah

dipersiapkan oleh panitera.

Jika majelis hakim menganggap seluruh rangkaian sidang

dianggap selesai maka ketua majelis hakim menutup sidang

dengan mengucapkan kira-kira "sidang dinyatakan ditutup"

dengan ketukan palu 3 kali.

Selanjutnya panitera sebagai protokol mengucapkan "majelis

hakim akan meninggalkan ruangan hadirin dimohon untuk

berdiri" lalu majlis hakim keluar ruangan diawali ketua diikuti

hakim anggota senior dan dibelakangnya hakim yunior. Namun

dalam prakteknya sering kali tidak demikian karena setelah

sidang ditutup hadirin sudah keluar sendiri-sendiri bahkan

majelis hakim masih duduk dikursinya.

7. Setelah terdakwa mendapatkan vonis atau putusan hakim, ia

atau jaksa penuntut umum masih memiliki hak untuk

5.

6.
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mengajukan upaya hukum. apabila merasa tidak puas terhadap

putusan pengadilan tingkat l, berupa upaya hukum banding-

Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam

jangka waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan apabila

terdakwa hadir, ataupun tujuh hari setelah putusan

diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa

tidak hadir (Pasal233 KUHAP).

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat

dikemukakan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak

pidana pemalsr,ran surat sebagaimana yang diatur dan diancam dengan

Pasal 263 ayat (1) sebagaimana yang diperiksa dan diputus oleh

Pengaditan Negeri Kelas lA Bandung dalam Putusan Nomor:

1A77tPidlBlzO07lPN.Bdg, tanggal 28 Januari 2008, adalah sama dengan

proses pemeriksaan perkara pidana biasa lainnya, yaitu dimulai dari

proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan,

pembelaan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, putusan serta

diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lernbaga pemasyarakatan.

B. Tinjauan Teoritis Tdntang Tindak Pidana Pemalsuan Sura!

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran

terhadap dua norma dasar:

- Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong

dalam kelompok kejahatan penipuan.
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- Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam

ketompok kejahatan terhadap negara.33

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam

KUHP, dianut:

- Di samping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan

kebenaran/keaslian suatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan

terhadap tulisan/surat tersebut "harus dilakukan dengan tujuan jahaf'.

- Berhubung tujuan jahat luas, harus disyaratkan, bahwa pelaku harus

mempunyai "niaUmaksud" untuk menciptakan anggapan atau suatu

yang dipalsukan sebagaiyang asli atau benar. il

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai

pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal

252 KUHP dan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam Pasal 263 dan

Pasal 270 KUHP, maupun mengenai pemalsuan nama/merk atas karya

ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380 KUHP

Tindak pidana pemalsuan surat ini diatur dalam Buku Title Xll dari

Pasal 263 sampaidengan Pasal276 KUHPidana.

Secara gramatikal, pemalsuan berarti suatu perbuatan memuat

atau mengubah sesuatu lain dari yang sebenarnya, jadi disini ada suatu

keadaan yang tidak benar, suatu perbuatan yang lancing, menyimpang

dari keadaan yang sebenarnya. Dengan adanya penyimpanan ini maka

tt H. A. K. Mochtar Anwar., Hukum Pidana Bagian Kfiusus (KUHP Buku ll) Jilid l,

tahun 1989, hlm 155.* tbid,htm 1s6.



65

ada suatu kejanggalan dimana dapat dipastikan bal-rwa penyimpangan

disini selalu dalam arti kata yang negatif, yakni yang bermaksud untuk

mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan kepercayaan

masyarakat terhadap kebenaran yang sesu ngg uhnya.

Surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak

maupun ditulis memakai mesin tulis dan lain-lainnya, jadi dengan

demikian maka pemalsuan surat itu adalah mengubah atau membuat

surat lain daripada yang sebenarnya.

Bahwa pemalsuan surat dalam arti yuridis dapat digolongkan

menjadi dua bagian, yaitu:

a) Membuat surat palsu

b) Pemalsuan surat

Sub a. : membuat surat palsu (membuat palsu valseliik opmaaken

' sebuah surat adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian

isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan

yang sebenamya.3s

Sub b.: memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga

isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu

menjadi lain daripada yang aslinya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut:

$ Adami Ghazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT RajaGrafindo Persada,

Jakarta, Ed.1., Cet.2,2AO2, hlm 99.

L
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Membuat surat palsu : pegawai polisi yang menuliskan dalam proses

verbal Iain daripada hal yang diceritakan

kepadanya oleh seseorang-

: memalsu tanda tangan, menempelkan foto

orang lain daripada pemegang yang berhak

dalam iiazah sekolah, $azah mengernudi, paspor

narus dianggap serta dipandang sebagai

pemalsuan.

Memalsu surat

Telah dikatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat tertera

dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHPidana. Perlindungan

yang diberikan hukum terhadap masalah ini adalah'. publica fides

yang berarti kepercayaan yang diberikan umum kepada surat, sebab

didalam berbagai hubungan yang terdapat dalam pergaulan masyarakat

banyak dipergunakan surat. Oleh karena itu masyarakat haruslah dapat

memberikan kepercayaan terhadap surat'

Adapuntentangtindakpidanapemalsuansuratyanghendak

dikemukakan dalam penulisan ini hanyalah terbatas pada pemalsuan

surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sebab

didalam pasal ini diisyaratkan elemen-etemen untuk dapat dikenakan

tindak pidana pemalsuan surat yang merupakan objek pembahasan

penulis.

Pasal263 ayat (1) KUHPidana menyatakan:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang

dapat menerbitkan sesuatu irak; sesuatu perjanjian (kewaiiban)
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atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan
menggunakan atau menyuruh orang lain mengunakan surat-surat
itu seotah-olah surat itu aslidan tidak dipalsukan, maka kalau mem-
pergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum
karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun.

Dari bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHPidana tersebut terlihatlah nyata

bahwa hal tersebut rnengatur tindak pidana pemalsuan surat secara

umum, sedangkan pasal-pasal berikutnya merupakan pasal-pasal yang

mengatur tindak pidana pemalsuan surat secara khusus. Secara umum

artinya bahwa untuk terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, maka

surat yang dimaksud mei'upakan sesuatu yang ditulis dengan tangan,

dicetak maupun ditulis dengan mesin tulis, sedangkan surat yang

dimaksud dalam tindak pidana pemalsuan secara khusus adalah

pemalsuan-pemalsuan terhadap surat-surat tertentu.

Menurut Adami Chazawi, rumusan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif:
1) Perbuatan: a) membuat palsu;

b) memalsu;
2) Obyeknya: yakni surat:

a) yang dapat menimbulkan suatu hak;
b) yang menimbulkan suatu perikatan;
c) yang menimbulkan suatu pembebasan

hutang;
d) yang diperuntukan sebagai bukti daripada

sesuatu hal;
b. Unsur subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
36

* rbid, hrm 98-99.
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat

(1) KUHP dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (vatscheid in geschrift\

dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara. Dengan

demlkian, tindak pidana pemalsuan dikenai hukuman tetapi diadakan

pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat:

ke-1 : surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau

suatu pembebasan dari utang;

Ke'2; surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.3T

Sedangkan R. sugandhi memberi penjelasan atas pasal 263 ayat

(1) KUHP sebagai berikut:

" 
Yan! diancam hukuman daram pasal ini ialah orang yang membikin
surat palsu atau memalsukan surat :

1. yang dapat menerbitkan sesuatu hak ;

2. yang dapat menerbitkan sesuatu perutangan ;
3. yang dapat membebaskan daripada utang ;
4. yang dapat menjadi bukti tentang sesualu hal, dengan maksud

untuk memakai atau menyuruh orang lain memaliai surat itu
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian
surat itu dapat mendatangkan kerugian.3s

Adapun menurut komentar R. soesiro terhadap pasal 263 ayat (1)

KUHP tersebut sebagai berikut:

1. Yang diartikan dengan surat daram bab ini ialah segala surat
baik ya19 ditulis dengan taagan, dicetak, maupun ditulis
memakai mesin tik dan lain-lainnya.

2. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:
a- dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: 'rjazah, karcis tanda

masuk, surat andil d.l.l.);
b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat

perjanjian piutang, perjaajian juar beli, perjanjian sewa dsb.);

37 Wi4ono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di tndonesia, pT Refika
Aditama,_Bandung, Cetakan pertama, Edisi Ketiga,2OOZ, hlm 1g7.

-_* R. sugandhi, KUH? dengan penjelasannya, Usaha Nasional, surabaya, 1ggl,
hlm 280
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3.

c. dapat menerbiikan suatu pembebasan utang (kwitansi atau
surat semacam itu); atau

d- suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu
keterangan bagi sesuatu perbua:an atau peristiwa {misalnya:
surai tanda ketahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku
haria kapal, 

"lfrt 
angkutan, obligasidan masih banyak lagi).

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah ,,membuat surbt
palsu" atau ,,memalsukan surat,'.
,,Membuat surat palsu" - membuat yang isinya bukan
semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa,
sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. pegawai
polisi membuat proses-perbal yang beriii sesuatu cerita-yang
tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, iidal
masuk pengertian membuat proses perbal patsu, ia membuat
proses perbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan
dalam proses perbalnya tain dari pada hal yang diceriterakan
kepadanya oleh rang tersebut.
,,Memalsu surat"=mengubah surat demikian rupa, sehingga
isinya menjadi lain dari isi yang asri atau sehingga surat itu
menjadi lain dari pada yang asli. Adapun carannyi-bermacam-
macam- Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan
yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkin,
menambah atau merobah sesuatu dari surat itu. Memalsu tlnda
tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini.
Demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada
pemegang yang berlaku dalam suatu surat $azah sakolah,
iiazah mengamudi (rijbewijs), harus dipandang. sebagai suatu
pemalsuan.
Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka pada waktu
memalsukan surat itu harus dengan maksud akan
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu
seolah-olah asli dan tidak dipatsu. Jadi pemalsuan surat untuk
kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di
laboratorium, tidak dapat dikenakan Pasal ini.
Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian.
,,Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah
ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah
cukup, yang diartikan dengan ,,ketugian" disini tidak saja hanya
meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga ker_Ugian dilapangan
kemasyarakatan, kesusilaan, kehorrnatan dsb.3e

4.

5.

" R. Soesilo, Kitab Undang-lJndang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasa!, politeia, Bogor, cetak ulang, 19g6, hlm 19s-
196.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM'PENGADILAN

PERKARA PIDANA

A. Pengertian Putusan HakimlPengadilan

Mengenai pengertian putusan hakirn/pengadilan menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP,

disebutkan dalam Pasal 1 butir 11, yang meyebutkan bahwa:

Putusan pengadilan adatah pernyataan hakim yang diucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas aiau iepas dari segala tuntutan hukum dalam hal-hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang'

Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di

persidang an (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis)'

Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April

1959 dan No. 111962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain

agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

Maksud tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah hambatan dalam

penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi

putusan yang diucapkan dengan yang ditulis' Jikalau ternyata ada

perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis, maka yang

sah adalah yang diucapkan yaitu lahirnya putusan itu sejak diucapkan'

7A
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B. Acara Pengarnbilan Putusan HakimtPengadilan

Pengambilan keputusan dilakukan apabila hakim memandang

pemeriksaan sudah selesai, dan apabila Jaksa Penuntut Umum telah

membacakan tuntutannya (requisitoif) serta apabila terdakwa atau

penasehat hukumnya telah melakukan pembelaan yang kemudian

dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat

hukumnya mendapat gitiran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan terlebih dahulu

diadakan musyawarah terakhir. Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Musyawarah ini dilakukan oleh hakim ketua maielis dengan mengajukan

pertanyaan kepada hakim anggota yang termuda kemudian yang lebih

tua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim

ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta

alasannya (Pasal 182 ayal (2) dan (5) KUHAP)'

Didalam kesempatan demikian hakim mengadhkan sidang

permusyawaratan yang bersifat rahasia untuk mengambil putuSan

sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Musyawarah mana dilakukan

setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin

meninggalkan ruang sidang sebagaimana ditentukan Pasal 182 ayat (3)

KUHAP. Musyawarah majelis hakim tersebut harus didasarkan atas surat

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang

pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.
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Di daram har permusyawaratan tersebut Hakim Kefua sidang
mengajukan pertanyaan kepada Hakim Anggota yang termuda,
kemudia kepada Hakim Anggota yang tertua dan akhirnya berinisiatif
sendiri untuk mengungkapkan pendapatnya tentang :

1' perbuatan mana yang sudah terang karena pemeriksaan oreh Hakim
itu.

2' terah terang bahwa orang yang didakwa itu bersarah daram
perbuatan itu.

3. kejahatan apa yang terjadi karena hal itu.

4' hukuman mana yang harus dijatuhkan pada orang yang didakwa itu.
Menurut pasar 14 ayar (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, daram sidang permusyawaratan, setiap
hakim wajib menyampaikan pertimbangangan atau pendapat secara
tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang
tak terpisahkan dari putusan.

Apabira mufakat burat tidak dapat dicapai dalam musyawarah
majeris hakim tersebut, maka bertaku pasar 1g2 ayat (6) KUHA' yang
berbunyi:

Pada asasn-ya putusan daram .musyawarah majeris merupakanhasir permufakaian butat [etyari iki nai itu setetah diusahakandengan sungguh-sunggutr tio"r ';rp;'i' jLpri, maka berrakuketentuan sebagai Oeril"ui :a. putusan diambildengan suara terbanyak.b' Jika ketentuan terse"but r,uyr 1 iid;'k;;ga diperoreh, putusanyang dipirih adarah pendapat 'n;,i, yang paringmenguntungkan bagi terda'kwa. 
,
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Menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal sidang permusyawaratan tidak

dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda (disenting

opinion) wajib dimuat dalam putusan.

Pelaksanaan musyawarah pengambilan putusan sebagai tersebut

di atas dicatat dalam "buku himpunan putusan" yang disediakan khuSus

untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat

(7) KUHAP). Putusan pengadilan negeri hasil musyawarah majelis hakim

tersebut dapat diiatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada

hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum,

terdakwa dan atau penasihat hukumnya (Pasal 182 ayal (8) KUHAP)'

Setelah semua proses acara pemeriksaan perkara pidana di dalam

sidang pengadilan dinyatakan selesai, kemudian Hakim Ketua Sidang

menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan

dapat dibuka kembali baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena

jabatannya maupun atas permintaan Jaksa Penuntut umum atau

Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dengan memberikan alasannya.

Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umurn, karena menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan hanya

sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dicapkan dalam sidang

terbuka untuk umum.
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Menurut Pasal 196 ayat (1) KUHAP, Pengadilan memutus perkara

dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam undang-undang ini menentukan

lain. Pengecualian dalam KUHAP ialah dalam hal pemeriksaan cepat, di

mana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga

terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

Selanjutnya menurut Pasal 196 ayat (2) KUHAP, dalam hal terdapat lebih

dari seorang terdakwa, dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan

dengan hadirnya terdakwa, yang ada.

Untuk menjatuhkan suatu putusan terlebih dahulu hakim

harus mengetahui kasus perkara secara objektif yang diperoleh hakim

dari proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan

bahwa akhir suatu perkara pidana adalah putusan.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan kepuiusan itu

didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti

dalam sidang pengadilan (Pasal 182 ayal (4) KUHAP). Semua putusan

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukurn apabila

diucapkan disidang terbuka untuk umum.

C. Jenis/Bentuk lsi Putusan Hakim/Pengadilan

Seperti apa yang termuat dalam pengertian

menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP di atas, Pasal ini

bahwa jenis putusan pengadilan itu dapat berupa

kemungkinan, yakni:

putusan pengadilan

mengandung unsur

salah satu dari tiga
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1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib {veroordeting)

Pasal 193 ayat (l) KUHAP;

2. Putusan bebas (vrijspraak) Pasat 191 ayat (1) KUHAp;

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum {ontstag van alle

rechtveruolgingl Pasal 191 ayat (2) KUHAP.4o

selanjutnya putusan pengadilan yang berupa pemidanaan,

menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAp, mengatakan bahwa, jika pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersatah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Namun khusus mengenai kepada pelaku tindak pidana yang di

bawah umur, KUHAP menentukan sebagai berikut:

Dalam hal putusan mengandung penghukuman, jika dipenuhi' sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin bahwa tindak
pidana telah terjadi dan terdakwa bersarah merakukan, kecuali
dalam hal terdakwa dalam melakukan perbuatan itu belum cukup
umur -16 tahun, maka hakim akan menenrukan di antara tiga
macam tindakan terhadap terdakwa menurut pasal 4s KUHAP.
Tiga macam tindakan itu yakni, hakim dapat menentukan :

memerintiahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada
orangtuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau
pemerintah memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan
kepada pemerintah tanpa pidina-aplpun, jika perbuatan
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan
Pasa!-Pasal 485, 490, 492, 496, 497,503, S05, 514, 517 ,519, 526,
531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak
dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu
pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap;
atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.al

oo Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana lndonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta,
1993, hlm 337.

" Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KuHAp (Ktab tJndane-undang
Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1gg0, hlm 144.
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Apabila Hakim menjatuhkan pidana, maka alternatif bentuk

pemidanaan itu bermacam-macam jenisnya, hal ini diatur dalam

Pasal 10 KUHAP, yang berbunyi:

Pidana terdiri dari:
a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana Penjara;' 3. Kurungan;
4. Denda;

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim.

sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua wajib

memberitahukan t<epaoa terdakwa tentang apa yang menjadi haknya,

yaitu:

- Hak segera menerima atau menolak putusan ;

- Hak memepelajari putusan seberum menyatakan menerima atau

menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh

hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan

kepada terdakwa yang tidak hadir (pasar 196 ayat (3) jo pasa1233

ayat (2) KUHAP) ;

- Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan daram waktu yang

ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam

hal

- ini ia meminta putusan (Pasat 196 ayat (3) KUHAp jo undang-undang

tentang Graqi);
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- Hak meminta banding dalam tenggang waktu tujuh hari seterah

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada

terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud daram pasal 1g6

ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (g) jo Pasat 233 ayat (2) KUHAP);

- Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a

(menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan datam Pasal 23b

ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, "selama perkara banding

belum diputus. oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat

dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan

banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (pasal 196 ayat (3)

KUHAP).4

Selain pemidanaan, putusan hakim dapat berupa putusan bebas

(vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onsflag van

alle rechtsveruolgi ng).

Putusan bebas (vrijspraak) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP,

yang mengatakan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

diputus bebas.

Berdasarkan teori Hukum Acara Pidana dikenal ada 4 macarn

putusan bebas, yaitu:

1. Putusan bebas murni (zuivere vrijspraak) ;

o'Andi Hamzah, op.cl( hlm 337.
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2. Putusan bebas tidak murni (zuivere vriispraak'1;

3. Putusan bebas yang terselubung (bedekte vriispraak);

4. putusan bebas karena tujuan pemidanaan tidak tercapai (vriispraak op

g rond van doelmatigheid overwegingen\'

Ad.l. Putusan bebas murni,

Yang dimaksud dengan putusan bebas murni di sini yakni tidak

terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang disebutkan oleh

Pasal 183 KUHAP'

Ad.2. Putusan bebas tidak murni,

Yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni, jika sekalipun telah

dipenuhisekurang-kurangnyaduaalatbukti,akantetapi

hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa'

Ad.3. Putusan bebas yang terselubung,

Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, tapi ada perbuatan lain

terbukti, karenanya hakim ineng-onslag dakwaan tersebut'

Ad.4'Putusanbabaskarenatujuanpemidanaantidaktercapai,

Biasanyauntukperkara-perkarayangmenggantung(terlalulama

mengendaP di Pengadilan)'

SedangkanmenurutJ.M.VanBemmelendalambukunyaons

strafrecht Het Formele strafrechf, cetakan ke lima yang diubah pada

tahun 1977, seperti yang dikutip Martiman Prodjohamidjojo'

mengemukakan berbagai bentuk vriispraak' sebagai berikut:

1. Zuivere vriispraakatau bebas murni;



2. Onzuivere vriispraakatau bebas tidak murni;

3. Vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen atau bebas

dengan alasan pertimbangan kegunaan;

4. Bedekte vriispraakatau bebas terselubung.43

Adapun putusan Iepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle

rechtsveruotging) disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa,

iika 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.

Terhadap jenis putusan pengadilan yang terdapat dalam KUHAP,

Martiman Prodjohamidjojo, berpendapat bahwa :

Putusan pengadilan ada tiga macam, yakni:

a. putusan /rng ,"ngan-ung pembebasan (vriispraak), Pasal 191

aYat (1).
b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala

tuntutan trutum loniftag van atte rechtsveruolging), Pasal 191

ayat (2). c. Putusan yang me-ngandung . .suatu
p;nghukuman terdakwa (veroordeting), Pasal 193 ayat (1).

ad.a. OLlam hal putusan mengandung pembebasan, yaknijika :

1. Tidak terpenuhinya iekurang-kurangnya dua alat bukti

yang disebutkan oleh Pasal 183 KUHAP'
Misltnya : dalam pemeriksaan sidang, hanya diajukan satu

saksi saja dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lain sedang

terdakwa memungkiri keras atas dakwaan'
2. Sekalipun telah dipenuhi dua alat bukti, akan tetapi hakim

tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa'

Misalnya : dalam suaiu tindak pidana yang didakwakan,

unsur "niat" tidak dapat dibuktikan'
ad.b. Dalam hal putusan mengandung pelepasan terdakwa dari

segala tuntutan hukum Yaknijika :

1. Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa y_ang

dilakukan oleh terdakwa ke surat dakwaan, sehingga tidak

cocokdenganperumusanketentuanhukumpidanayang

79

o, Martiman Prodjohamidjoio, Putusan Pengadilan, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 51'
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didalsrrakan. Misalnya: pada dakwaan melanggar Pasal
372 KUHP, unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai
pemilik (wederechteliik toegenen) tidak dilukiskan dalam
surat dakwaan tersebut sehihgga perbuatan tersebut
bukan kejahatan ataupun pelanggaran.

2. Terdakwa dalam keadaan : a. Sakit jiwa (Pasal 44 KUHP),
b. Overmacht (Pasal 48 KUHP), c. Membela din
(noodweer) (Pasal 50 KUHP), d. Melakukan perintah
jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51

KUHP),
ad.c. Dalam hal putusan mengandung penghukuman yakni jika

telah dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim
yakni bahwa tindak pidana telah teriadi dan terdakwa bersalah
melakukan, kecuali dalam hal terdakwa waktu melakukan
perbuatan itu belum cukup umur 16 tahun, maka hakim akan
menentukan diantara tiga macam tindakan terhadap terdakwa
berdasarkan Pasal 45 KUHP.44

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan

menjatuhkan pidana. Dengan demikian, hakim menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepiOanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah
ditentukan oleh Pasa! 183 Krtab Undang-undang Hukum Acara
Pidana yaitu:
(1) Sekurang-kurang dua alat buktiyang sah;
(ei Oengan 

- adanya minimum pembuktian tersebut hakirn' ' 
memperOleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya-

Dalam praktik, hakim menjatuhkan Putusan dengan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa

pernah dihukum, dalam persidangan terdalarua tidak mengakui h'ersalah,

memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya

pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain,

e Martiman Prodjohamidjoio, ibid, hlm 143-144.
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terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai

tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

Apabila melihat ketentuan Pasal 191 ayat ('t) dan (2) serta Pasal

193 ayat (1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim, yaitu

putusan pemidanaan (veroordeling), dan putusan bukan pemidanaan,

yang dapat berupa putusan bebas (vriispraak'), dan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsveruotging).As

D. Formalitas Surat Putusan Hakim/Pengadilan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang dimaksud

dengan putusan, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11

KUHAP yang menyatakan:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal-hal
serta menurut €ra yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan mengenai putusan itu sendiri perlu ditegaskair lagi

di sini, bahwa di dalam proses penyelesaian perkara pidana di sidang

pengadilan, kebenaran yang harus ditegakkan adalah "kebenaran

materiil (materiele waarheid)", oleh sebab itu maka putusan hakim

harus dilandasi dengan adanya keyakinan bahwa terdakwa 
. 
dimaksud

adalah betul-betul sebagai pelakunya dan dapat dipertanggung iawabkan.

Keyakinan ini diperoleh hakim melalui pembuktian sebagaimana diatur

dalam undang-undang.

'u Lilik Mulyadi, Serauf Waiah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

lndonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 138-139.
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Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: peradilan dilakukan "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya,

Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri

dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang

Maha Esa.

selanjutnta Pasat 50 Undang-undang Nomor 4g rahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

(1) Putusan pengadilan serain harus memuat alasan dan dasar
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta
akim yang memutus dan paniterayang ikut serta bersidang.

Berikutnya tentang isilformalitas surat putusan hakim/pengadilan

pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 KUHAp yang

menentukan bahwa:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: .DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari'pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan
kesalahan terdakwa;

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-urrdangan yang menjadi dasar

pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertii
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keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang
dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai
barang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau
keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat
surat otentik dianggap palsu;

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

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama
hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f,
h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demihukum-

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

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 1g7 ayat (1) huruf d

tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan

keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di

sidang oleh pihak dalam proses. antara lain penuntut umum. saksi, ahli,

terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Di samping itu dalam

penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang

tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau

kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan atau l<ekeliruan

penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi

hukum. fni berarti secara a cantrario putusan sebagaimana yang tersebut



84

pada huruf a, e, f dan h jika terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam

penulisan atau pengetikan batal demi hukum.6

lsi surat putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal

197 KUHAP tersebut di atas, adalah isisurat putusan pemidanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa

putusan pemidanaan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi

hukum sebagaimana yang diancam pasal 1g7 ayat (2), apabila putusan

tersebut memuat semua hal yang diatur pasar 1gz ayat(1) KUHAP.47

selain itu, ada isi surat putusan bukan pemidanaan. Adapun isi

surat putusan bukan pemidanaan adalah sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 199 KUHAP yang menetukan sebagai berikut:

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
a- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1gz ayat (1)

kecuali huruf e, f dan h;
b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
putusan;

c. perintah supaya terdahrua segera dibebaskan jika la ditahan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2'1

dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Pasal 240 KUHAP menentukan bahwa: Surat putusan

ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu

diucapkan

o! RnOi Hamzah, op.cit, htm 298.t' M. Yahya Haiahap, Pembahasan permasatahan dan penerapan KIJHA7
(Pemeriksaan sidang Pengaditan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali), sinar
Grafika, Jakarta,Cetakan Pertama, 2000, hlm 339.
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Pasal201 KUHAP menentukan bahwa:

(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera
melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat
tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang
dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menuniuk pada
petikan putusan itu.

(2) Tidak akan diberikan.salinan pertama atau salinan dari surat asli
palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi
catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disertai dengan salinan petikan putusan.

Ketentuan Pasal 201 KUHAP ini adalah memberikan suatu

kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan

itu dipakai sebagai barang bukti dalam hal dipergunakan upaya hukum.

Disamping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian

panitera dalam berkas perkara. Panitera membuat berita acara sidang

dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala

kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Berita

acara sidang sebagaimana dimaksud di atas memuat juga hal yang

penting, dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecualijika hakim ketua

sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan

dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang

terdapat antara yang satu dengan yang lainnya'a8

48 H.M.A. Kuffal, Penerapan
Muhammadiyah Malang (UMM) Press,
hlm 385.

KU\+AP dalam Praktik Hukum, Universitas
Malang, Edisi Revisi, Cetkan Kedelapan, 2005,
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TINDAK PIDANA PEMALSUAN SUR.AT BERDASARKAN PASAL 263
AYAT ({} KTTAB UNDANG-UNDANG HUKUnf, ptDANA

(studi Kasus Put :1n Pengaditan Negeri Ketas tA Bandung
Nomor: 1 477 tPid,Blz0OztpN. Bd g, Tan gg al 2g Jan uari 20ogi

A. Terjadinya Tindak pidana pemalsuan surat setoran pajak dalam

Perkara Nomor: 14t7lpad,B/2007/pN.Bdg di witayah Hukum

Pengadilan Negerl Kelas lA Bandung

H. lyus Yusuf Hindarsyah, s.E. pada hari dan jam yang tidak dapat

diingat lagi sekitar tanggal 28 November 2005 atau setidak-tidaknya pada

waktu-waktu lain, namun masih dalam tahun 20os di Ruang Tata usaha

Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara Jalan Asia Afrika Nomor : 114

Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tain yang masih di

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah membuat surat

palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak,

sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau

yang boleh dipergunakan sebagai ketentuan bagi sesuatu perbuatan

dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang laln

menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak

dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu

kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

Berawal ketika H. lyus yusuf Hindarsyah, s.E. bekerja di Kantor

Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara di Jalan Asia Afrika Nomor: 114

86
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pada bagian Tata usaha Perpajakan sejak bulan Desember lggg s/d

Maret 2007, adapun tugas dan pekerjaan Terdakwa pada saat itu adalah:

- Membuat surat tagihan pajak;

- Membuat surat keterangan pajak bayar:

- Membuat surat keterangan pajak lebih bayar;

- Membuat surat keterangan pajak nihil;

- Membuat surat keterangan pajak kurang bayar tambahan,

Pada tanggal 28 November 2005, yunyun Gunarsa sebagai

mantan pegawai notaris (berkas perkara terpisah) telah menemui

Terdakwa di Kantor Pajak (Kpp) Bojonegara, dimana pada saat itu

Yunyun Gunarsa meminta kepada H. ryus yusuf Hindarsyah, s.E. agar

mengurus Surat Setoran Pajak (Spp) atas nama wajib pajak Ny. lngewati

untuk pembayaran pajak penjualan atas sebidang tanah dan bangunan

sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik (sHM) Nomor:

875/Kel.Paledang dengan Iuas 148 M2 yang terretak di Jalan Asia Afrika

dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.'45.202.s00,- (empat puluh lima

juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah). pada saat itu juga antara H. lyus

Yusuf Hindarsyah, s.E. dan yunyun Gunarsa telah sepakat untuk

membuat SSP (Surat Setoran Pajak) fiktif dengan cara tidak menyetorkan

uang sebesar Rp. 45.202.500,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu

lima ratus rupiah) ke Bank penerima yang seharusnya menerima

pembayaran tersebut. Untuk melaksanakan niatnya itu, selanjutnya

Terdakwa mengambil formulir ssp surat setoran pajak atas nama wajib
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pajak Ny. lngewati yang diberikan oleh Yunyun Gunarsa beserta uangnya,

lalu membawa ke ruang kerianya dan setelah itu H. lyus Yusuf

Hindarsyah, S.E. membuat validasi (pengesahan) dengan cara pertama-

tama H. lyus Yusuf Hindarsyah, S.E. mengetik validasi dilayar komputer,

lalu ketikan validasi dilayar komputer itu dicetak diatas formulir SPP (Surat

Setoran Pajak) tertanggal 28 November 2005, seolah-olah yang membuat

validasi itu adalah bank yang menerima pembayaran pajak tersebut.

Setelah validasi tercetak di atas formulir SSP (Surat Setoran

Pajak), maka H. lyus Yusuf Hindarsyah, S.E. meletakkan stempel/cap dari

Bank Jabar yang palsu seolah-olah Bank Jabar telah menerima

pembayaran tersebut, dimana stempel/cap Bank Jabar itu terdakwa buat

dengan cara memesan dipinggir jalan, setelah selesai, kemudian

Terdakwa juga melekatkan stempel tanggai, bulan dan tahun serta

memalsukan paraf pegawai Bank Jabar, seolah-olah uang setoran paiak

sebesar Rp. 45.202.500,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lima

ratus rapiah) telah disetorkan di Bank Jabar dan telah diterima oleh

Pegawai Bank Jabar, setelah semuanya selesai, H. lyus Yusuf

Hindarsyah, S.E. mengambil bagiannya sebesar 25o/o dari uang sejumlah

Rp. 45.202.500,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus

rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Bank Jabar, yaitu seiumlah kurang

lebih 11.250.000- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

sedangkan sisanya sebesar Rp. 33.952.500,- (tiga puluh tiga iuta

sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) H. lyus Yusuf
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Hindarcyah, S.E. serahkan kembali kepada Yunyun Gunarsa beserta SPP

(Surat Setoran Pajak) yang telah dipalsukan.

Atas perbuatannya tersebut kemudian H. lyus Yusuf Hindarsah,

sE. diproses secara hukum. Kemudian, perkara tersebut dilimpahkam

oleh Kejaksaan Negeri Bandung ke Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung,

yang tercatat dengan Register perkara Nomor:'l 477 lPid.B/2007/PN. Bdg.

Selama dalam proses pemeriksaan perkara, yang bersangkutan

ditahan. Penahanan terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahan

rumah tahanan Negara (Rutan), yang dilakukan sebagai berikut:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11

September 2407;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2007

sampai dengan tanggai 21 Oktober 2007;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2007 sampai dengan

tanggal 23 Oktobef 2007 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung sejak

tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 22 November 2007;

5. Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung sejak tanggal 21

November 2OO7 yang kemudian jenis penahanannya dialihkan

menjaditahanan Kota sejak tanggal 30 November2007;
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6. Ketua Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung sejak tanggal 21

Desember 2oo7 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008;

Didalam sidang Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung, menurut

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk: Pdm-

1280/Bdungtloff]ooT tanggal November 2007 Terdakwa telah didakwa

melakukan tindak Pidana:

Kesatu: PerbUatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal263 (1) KUHP;

Atau:

Kedua: Perbuatan Terdal<wa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal480 ke 1 KUHP;

Apabila dilihat dari bentuknya surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum disusun dalam bentuk alternatif.

Dengan demikian, teriadinya tindak pidana pemalsuan surat

setoran pajak dalam Perkara Nomor: 1477tPid-B/2007/PN'Bdg di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung, pada pokoknya sebagai

berikut:

a. Bahwa H. lyus Yusuf Hindarsah, s.E. bekerja di Kantor Pelayanan

Pajak Bandung Bojonegara di Jalan Asia Afrika Nomor. 114 yang

ditempatkan di bagian Tata Usaha Perpajakan, dimana yang menjadi

tugas H. lyus Yusuf Hindarsah, sE. adalah membuat surat Tagihan

Pajak, membuat Surat Keterangan Pajak Bayar, membuat Surat
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b.

Keterangan Pajak Lebih Bayar, membuat Surat Keterangan Pajak

Nihil, membuat Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Bahwa pada tanggal 28 November 2005 saksi Yunyun Gunarsa

sebaEai mantan pegawai notaris telah menemui H. lyus Yusuf

Hindarsah, SE. di Kantor Pajak (KPP) Bojonegara dengan maksud

meminta H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. untuk mengurus Surat Setoran

Pajak (SPP) atas nama wajib Pajak Ny. lngewati sebagai pembayaran

pajak penjualan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana

tercantum datam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 875/Kel-

Paledang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 45-2A2.500,-

(empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat itu juga antara H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. dan

Yunyun Gunarsa telah sepakat untuk membuat SSP (Surat Setoran

Pajak) fiktif dengan mra tidak menyetorkan uang sebesar Rp.

45.2A2.500,- (empat puluh lima juta dua.ratuS dua ribu lima ratus

rupiah) ke Bank penerima yang seharusnya menerima pembayaran

tersebut;

Bahwa kemudian H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. mengambil formulir

SSP Surat Setoran Pajak) atas nama wajib pajak Ny. lngewati dari

Yunyun Gunarsa beserta uangnya, lalu membawa ke ruang kerjanya

dan setelah itu Terdakwa membuat validasi (pengesahan) dengan

cara pertama-tama H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. mengetik validasi

dilayar komputer, lalu ketikan validasi dilayar komputer itu dicetak di

c.

d.
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atas formulir SPP (Surat Setoran Pajak) tertanggal 2g

2005, seolah-olah yang membuat validasi itu adalah

menerima pembayaran pajak tersebut;

November

bank yang

e- Bahwa setelah validasi tercetak di atas formulir SSP (Surat Setoran

Pajak), maka H. lyus Yusuf Hindarsah, sE. meletakkan stempeucap

dari Bank Jabar yang palsu seolah-olah Bank Jabar telah menerima

pembayaran tersebut, dimana stempel/cap Bank Jabar itu terdakwa

buat dengan cara memesan dipinggir jalan, setelah selesai, kemudian

H. lyus Yusuf Hindarsah, sE. juga merekatkan stempel tanggal, bulan

dan tahun serta memalsukan paraf pegawai Bank Jabar, seolah-olah

uang setoran pajak sebesar Rp. 45.202,500,- (empat puluh lima juta

dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah disetorkan di Bank Jabar

dan telah diterima oleh Pegawai Bank Jabar, setelah semuanya

selesai, Terdakwa mengambil bagiannya sebesar Zio/o dan uang

sejmnlah Rp. 45.202.500,- (empat puluh rima juta dua ratus dua ribu

lima ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Bank Jabar, yaitu

sejumlah kurang lebih Rp. 11.250.000- (sebelas juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 33.g52.b00,- (tiga

puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rima ratus rupiah) H.

lyus Yusuf Hindarsah, sE. serahkan kembali kepada yunyun Gunarsa

beserta SPP (Surat Setoran Pajak) yang telah dipatsukan;
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B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Kelas lA

Bandung dalam Menjatuhkan putusan Terhadap Tindak pidana

Pemals uan su rat datam perka ra Nomor: 1 4lr tpid.B/2007/pN. Bd g

sebagaimana telah dikemukakan bahwa perkara pidana Nomor:

1477lPid.Bl200ilPN.Bdg, yang diperiksa dan diadiri oreh Majeris Hakim

Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung tersebut diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung.

Jaksa Penuntut umum adalah satu-satunya pejabat yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan demikian

sebagaimana diatur daram pasal 12, 14,15 dan 143 KUHAp serta pasal

2 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 tahun zoo4 tentang Kejaksaan

Republik lndonesia.

Pasal 13 KUHAp menyebutkan bahwa: penuntut umum, adalah

jaksa yang diberi wewenang oreh undang-undang ini untuk melakukan

penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 14 KUHAP menyebutkan :

Penuntut Umum mempunyaiwewenang :a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikkan dari
penyidik atau penyidik pembantu.

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal110 ayat
(3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam. rrngk"
penyempurnaan penyidikkan dari penyidik.

c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan
atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status
tahanan seterah perkaranya dirimpahkan oreh fenyidik.d. membuat surat dakwaan.

e. melimpahkan perkara ke pengadilan.
f. menyampaikan pemberiiahuin kepada terdakwa tentang

ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai
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surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada
saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

g. me\akukan penuntutan.
h. menutup perkara demikepentingan hukum.
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan

tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan
undang-undang ini.

j. melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 15 KUHAP menyebutkan: Penuntut Umum menuntut perkara

pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-

undang.

Pasal 143 KUHAP menyebutkan bahwa:

(1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut
disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal
dan ditandatanganiserta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
tersangka.

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan
tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2AA4 tentang Kejaksaan

Republik lndonesia menyebutkan:

(1) Kejaksaan Republik lndonesia yang selanjutnya dalam
Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu
dan tidak terpisahkan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2AO4 tentang Kejaksaan

Republik lndonesia menyebutkan bahwa:
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(1) diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan weweningnya jaksa bertindak

untuk dan atas nama negara serta bertanggunglawab menurut
saluran hierarki.

(3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan yang
Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan
berdasarkan alat bukti yang sah.

(4) Dalam meraksanakan iugas dan wewenangnya, jaksa
senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan *En"ginodhkan
norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib
menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang
hidup dala.m masyarakat, serta-Jenantiasa menjaga rehormatan
dan martabat profesinya.

(5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat @):. jaksa diduga melakukan tindak pidana mat<a
pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan. penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan n-anya dapat
dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Di dalam sistem peradiran pidana yang dianut di negara kita

pengadilan hanya memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas dasar

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selan-

jutnya, baik pemeriksaan di persidangan pengadilan Negeri maupun pada

pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan

peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan

tuntutan- Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan

dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat

dakwaan.ae

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan

kewenangan mengadakan prapenuntutan datam arti metakukan penetifian

a' Leden *a.rpaung, proses penlnganan perkara pidana (Di Kejaksaan &ffffi** Nesei; (tpayaijriii i ixl"k 
",, 

Ed;"iiAG 6etar<an pertaman, 2010,



96

terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi

petunjuk petmnjuk kepada Penyidik' s0

Mengenai pengertian, defenisi atau batasan "Surat dakwaan",

apabila dilihat dari keseluruhan Pasal-Pasal pada ketentuan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 (LNRI 1981 Nomor: 76, TLNRI Nomor: 3209) dan perundang-

undangan lainnya tidak ditemukan. Ada beberapa pandangan para pakar

yang memeberikan batasan pengertian "Surat dakutaan", diantaranya

adalah sebagai berikutsl

Menurut M. Yahya Harahap, Surat dakwaan adalah Surat atau akta

yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakrnra

yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka

sidang pengadilan.52

A. Soetomo memberikan batasan tentang Surat dakwaan, sebagai:

surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Penuntut umum yang

dilampirkair pada wa(tu helimpahkan berkas perkara , ke

pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan

pida-na, kapan din dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara

cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang

didakwa(an telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-

unsur pasal-Pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang

nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan tedakwa di

sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang

so Loc.cit..
t, -iifi[- nnufadi, Hukum Acara pidana; Normatif, Teorit'ts, Praktik dan

Permasatahannya, pf humni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-1,2O07, hlm 90-91'
'-"'--Ei-'nl. V;i,y. Harahap, Pemiahasan Permasalahan dan Penerapan KU1.AP

(pemeriksain Siding iiigr:dilan, Banding, Kasasl lan .P.9-niiauan 
Kembaly', Sinar

brafika, Jakarta,Cetikan Plrtama, 2005,414415, dalam Lilik,Mulyadi, Hukum Acara

Fio"naiNormatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, "'hlm 91'
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didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul terdakwa

t?gfft$ 
yans dapat dipertansguns jawabakan untuk perbuatan

Surat dakwaan itu sangat penting seperti dikatakan Leden

Marpaung, peranan surat dakwaan adalah:

Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri;
- Dasar tuntutan pidana (requisitoir\;
- Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela;
- Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan;
- Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya-(banding, kasasi, PK,

bahkan kasasi demi kepentingan hukum). *

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena maielis

mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat, dan

sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh surat dakwaan adalah

sebagairnana yang diatur dalam Pasal M3 ayat (2'S KUHAP yang

menyebutkan:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal
dan ditanda tanganiserta berisi :

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekeriaan
tersangka.

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan
tempat tindak pidana itu dilakukan.

53 A. Soetomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 4, dalam Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana;
Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama,

Cetakan ke-1,2007, hlm 91.* Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Keiaksaan &

Pengadilan Negeri; lJpaya Hukum & Eksekusi, Edisi Kedua, Cetakan pertaman, 2010,

hlm22.
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Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, melalui visi

praktisi hukum dalam kelaziman prakik peradilan dikenal adanya 2 (dua)

syarat esensialyang harus diperhatikan dalam surat dakwaan yaitu:

a. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP); dan

b. Syarat materiil (Pasal 143 ayal (2) huruf b KUHAP);55

Syarat fonnil: menyebut (a) identitas terdakwa (ada 8 item) (pasal

143 ayat (2) sub a KUHAP), (b) diberitanggal, dan (c) ditandatangani oleh

JPU yang membuatnya. sedangkan syarat materiil: mengurai secara

cermat, jelas, dan lengkap mengenai: (a) tindak pidana yang didalarakan

dan (b) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

(143 ayat (2) sub b KUHAP). Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan

harus: memuaumenyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,

mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta)

jalannya peristiwa yang didakvrrakan, menyebutkan waktu dan tempat

diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan menyebutkan pasal

peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan. Artinya

cermat dan jelas adalah sebagai berikut. cermat dan Jelas dalam hal (a)

tindak pidana yang didakwakan, (b) kualifikasinya fiika ada) beserta (c)

unsur-unsurnya (subjektif dan objektif), dan (d) dalam hal hubungan setiap

unsur dengan fialannya) peristiwa yang menjadi pokok dakwaan. (contoh

putusan PN dan PT dibatalkan MA karena dakwaan obscuur libelkarena

dakwaan hanya mengemukakan rumusan delik Pasal 378 tanpa

5s Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik,
PT Alumni, Bandung, Ediso Pertama, Cetakan ke-1, 2008, hlm 43.
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mengkhususkannya tentang perbuatan yang dianggap menipu (No. 1047(

Krl 197'l jo No. 41 W Kr/ 1973).56

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan

beberapa masalah berikut. Jika tidak memenuhi syarat formil, maka surat

dqkwaan dapat dibatalkan (vemietigbaar\ oleh pengadilan. Dapat di-

batalkan maksudnya, dalam haltidak dipenuhinya salah satu syarat dalam

Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah

mengenai hal esensial ataukah tidak. Dalam hal yang sangat esensial,

misalnya jika dalam surat dakwaan tidak menyebut nama terdakwa, maka

surat dakwaan dibatalkan oleh pengadilan (tidak menyatakan batal demi

hukum). Akan tetapi, apabila tidak bersifat esensial, misalnya lalai tidak

menyebut pekerjaan terdakwa, atau salah mengenai umur terdakwa,

maka pengadilan tidak membatalkan surat dakwaan. Jika tidak memenuhi

syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum (van

rechtswege nietig) (Pasal 143 ayat 3). Contohnya, pertimbangan putusan

MA tanggal29 Juni 1985 No. 808 hTPid/ 1984 yang menyatakan bahwa

dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinya-

takan batal demi hukum. sT

Adapun mengenai bentuk dan susunan surat dakwaan tidak ada

aturannya di dalam KUHAP, namun secara teoritis menurut

pandangan para pakar dan didalam praktek peradilan beserta dalam

s6 Adami Chazawi, Kemahiran & Ketprampilan Praktik Hukum Pidana,
Bayumedia Publishing, EdisiPertama, Cetakan Pertama, 2008, hlrn 30.

'' Adami Chazawi, ibid, hlm 32.
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perkembangannya dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu

sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumuratif, arternatif,
ataupun subsidair. seorang atau lebih terdakwa mungkin
melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa)
ex Pasal 362 KUHP. Dalam hal seperti itu, dakwaan disusun secara
tunggal, yaitu pencurian (biasa) itu.. Sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu
perbuatan (delik), misalnya di samping ia (mereka) melakukan
perbuatan pencurian (biasa), membawa pula senjata api tanpa izin
yang benruajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif,
artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam
perbuatan (delik) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa
senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian, dakwaan
akan disusun sebagaidakwaan l, ll, lll, dan seterusnya.
Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di tempat dan
waktu yang berbeda-beda. Mengajukan perkara tidak terpisah-
pisah, sesuai dengan asas hukum acara pidana yang dianut di
lndonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
(UUPKK dan KUHAP).
Hanya jika waktu tedadinya delik itu berjarak jauh atau dilakukan di
wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka berkas
perkara dapat dipisah-pisahkan dengan dakwaan yang tersendiri
pula.
Apabila suatu dakwaan secara kumuratif, maka tiap perbuatan
(delik) itu harus dibuktikan sendiri-sendiri pula, walaupun pidananya
disesuaikan dengan peraturan tentang derik gabungan (samentoop)
dalam Pasal 63 sampai dengan pasar 71 KUHP. untuk itu peilu
diperhatikan peraturan gabungan tersebut beserta teori-teoiinya
dalam menyusun dakwaan.
sedangkan dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut van
Bammelen, yaitu sebagai berikut.
1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah

yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan
suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah
penadahan.

2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana
yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut
pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut
Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling
mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan
dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan
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bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan
terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.
Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya
katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar
hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak
terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair. : "
Jadi, jelas bahwa Van Bemmelen membedakan dakwaan alternatif
dan subsidair secara teoretis. Dalam praktek, sering dakwaan yang
subsidair tersebut disebut juga dakwaan altematif, karena
umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk
subsidair. Jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif yang
.sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua
atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan,
misalnya dalnrvaan yang berbunyi: "bahwa perbuatan itu dilakukan
oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak
direncanakan terlebih dahulu ...." Di sini nyata dakwaan ini bersifat
alternatif yang sesungguhnya (tidak ada primair dan subsidair). Di
sini hakim dapat memilih perbuatan yang mana (yang direncanakan
atau yang tidak) yang telah terbukti.
Yang pertama melanggar Pasal 340 KUHP dan yang kedua 338
KUHP misalnya. Dakwaan semacam ini jarang sekali dibuat oleh
penuntut umum, karena menurut praktek penulis, sangat sukar
menyusun redaksi dakwaan yang demikian. Lagi pula sudah
menjadi sangat popular menyusun drakwaan yang berlapis primair-
subsidair yang relative lebih mudah.i

Adami Chazawi mengatakan bahwa:

Jika dakwaan disusun selain bentuk tunggal, maka tidak
mencampurkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
pertama dengan kedua atau dakwaan penggantinya atau
alternatifnya. Jika dakwaan dibuat dalam bentuk piimer-iubsider,
alternatif atau kumulatif, maka setiap dakwaan tetap harus
diuraikan unsur-unsurnya dengan menghubungkan pada (fakta-
fakta) peristiwanya, tidak cukup dengan menunjuk Bada dalawaan
primer saja (putusan MA No. 74ll(1973: 10-12-1973). Sesuainya
kualifikasi dan Pasal tindak pidana dengan unsur-unsur tindak
pidana pada masing-masing dakwaan. Misalnya pada bagian
pertama dakwaan menyebut pemerasan, tetapi pada bagian uraian
menyebut unsur-unsur penipuan, akibatnya dakwaan dibatalkan
(putusan MA No. 71 l(Kr/1968: 10-51969). Apabita dakwaan
disusun tidak bentuk tunggal, maka pada uraian peristiwa tindak
pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Alasannya,

* Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana lndonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi
Revisi, Cetakan ketiga, 2004, hlm 180-182.
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setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus
menggambarkan unsur masing-masing tindak pidana yang
didakwakan. setiap tindak. pidina mengandung unsur yrng
berbeda. Uraian peristiwa harus meny"si"ikan -dengan 

,n"rr_
unsur tindak pidana yang didakwakan. tidat dibenarkai membuat
surat dakwaan yang pada uraian peristiwanya dibuat sama pada
setiap bentuk dakwaan. sqot dakwaan yang demikian dianbgrp
tidak jelas (obscuur ribet). Mahkamah Agung ialam pertimuaigan
suatu putusannya dapat disimpulkan bahwa melarang mengenai. uraian pada dakwaan subsider hanya menunjuk p'ro, lirirn
pada dakwaa n primer (No. 741(Kr. t 1 g7 3: 1 O-1 21 Sl +,1.' 

un

Adapun pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara

pidana adalah hal-hal yang menyangkut keharusan ditetapkannya

alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan, sehingga oleh kareria

sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus

dicantumkan dengan sebaik-baiknya di dalam surat dakwaan.

Terdakwa harus dipersalahkan karena melanggar suatu .peraturan

hukum pidana pada suatu saat dan tempat tertentu sewaktu

melakukannya- Dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan,

menunjukkan kepada kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan_

perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kepentingan surat dakwaan

bagi terdakwa, adalah bahwa dia mengetahui setepat-tepatnya dan

seteliti-setelitinya apa yang didakwakan kepadanya, sehingga ia sampai

pada hal-hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan

pembelaannya terhadap dakwaan dimaksud.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa :

Di dalam praktek surat dakwaan itu dibuat dan dilampirkan
bersama-sama dalam satu berkas ketika penuntut umum

5e 
Adami Chazawi, op.cif, hlm 31-32.
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[.3',H,0'i5itf"llil: [e Pensadiran *,:fl"l 
L,nn benrvenans

dilakuian obh terdal*r. 
gfn tempus delicti perbuatan tersebut

sehubungan dengan uraian tentang surat dakwaan tersebut di atasdikaitkan dengan perkara yang di bahas daram tesis ini, didaram sidang' Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung sebagaimana tercantum dahmPutusan pengadilan Negeri Kelas A Bandung Nomor:1477rpidtBt20,7lpN.Bdg 
Terdakwa tersebut di atas terah didakwasebagaiberikut:

Kesatu: perbuatan 
Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamPidana datam pasat 263 (1)KUHP.

Atau :

Kedua: perbuatan 
Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana darampasar4go 

ke 1 KuHp; 
. ' '-sirq ,,

Apabira dirihat dari bentuknya surat dakwaan, maka surat dakwaanJaksa penuntut umum dahm perkara atas nama Terdakwa tersebutdisusun dahm bentuk alternatif, yaitu dimana Terdakwa didakwa dengandakwaan Kesatu: perbuatan 
Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 265 (1)KUHp; Atau : Kedua: perbuatan

Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana daram pasar 4g0 ke 1KUHP;

Dengan adanya surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut,yang mana har ini tidak terrepas dari hasir perneriksaan penyidik daram

er""p",,#,y:!;:!,x,ll#ffi,^:#,;{::R{if 
:{r!{l:gx,f#;,tr:,{?;?xy,,,,
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penyidikan, yang tentunya penyidik telah menetapkan bahwa perbuaian

terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal Kesatu: Perbuatan Terdakwa

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1)

KUHP;

Atau:

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal480 ke 1 KUHP;

selanjutnya apabila merihat dan menyimak duduk perkara dalam

perkara Nomor: l4lllPidlBl2007/pN.Bdg ini, terlihat bahwa Terdat<wa

selain telah melakukan pemalsuan surat, jga telah melakukan tindak

pidana penggelapan, sehingga seharusnya penuntut umum mengajukan

Terdakwa H. lyus Yusuf Hindarsyah, s.E. dalam perkara Nomor:

1477tPidtB/20O7/PN.Bdg bukan dengan surat dakwaan berbetuk

aleternatif sebagaimana dengan dakwaan penuntut Umum yaitu

melakukan tindak Pidana sebagaimana Kesatu: pasat 263 (1) KUHP

mengenai pamalsuan surat atau : Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut

diatur dan diancam pidana dalam pasal 4g0 ke 1 KUHP mengenai

penadahan, melainkan dengan surat dakwaan dalam bentuk kumulatif,

dan juga terhadap terdakwa dapat ditambah dengan satu dakwaan tagi

yaitu didakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diirtur

dan diancam Pidana daram pasal 372 KUHP, sehingga dakwaan yang

dikenakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa tidak berbentuk

alternatif, tetapi berbentuk kumuratif, sehingga terdakwa dapat dikenakan
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atau dipersalahkan dengan 2 (dua) dalanraan atau lebih, demikian

penjatuhan hukumannya pun dapat diperberat untuk dapat memberikan

efek jera khususnya bagi terdakwa, dan umumnya bagi oknum-oknum

yang mempunyai niat dan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang

telah dilakukan oleh terdakwa segera membatalkan niatnya.

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah.

Berkaitan dengan surat dakwaan Jaksa Penunut Umum daram

Nomor: 1477lPadlBl2O07/PN.Bdg, maka menurut penulis, seharusnya

pihak Penuntut Umum harus benar-benar melakukan pemeriksaan dan

pengkajian terhadap hasil penyidikan penyidik, apakah BAp telah

sernpurna, khususnya mengenai Pasal yang diterapkan terhadap

tersangka itu sudah tepat atau belum, apabila ternyata pasal yang

diterapkan kepada tersangka tidak tepat atau tidak tepat, atau tidak

lengkap, maka berita acara pemeriksaan dari penyidik harus dikembalikan

lagi kepada penyidik untuk disempurnakan (p-18 dan p-1g) sebagaimana

menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan apabita berkas

belum lengkap harus dikembalikan dengan disertai petunjuk tentang

kekurangan yang harus dilengkapi, sehingga Kejaksaan juga harus

menjelaskan mengapa Pasat yang didakwakan hanya Pasal Pasal 263 (1)

KUHP; Atau : Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam
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Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, sedangkan Pasal 372 KUHP tidak

didakwakan. Maka bila BAP dianggap belum sempurna, berikan

arahannya. Bila hal ini dilakukan oleh jaksa, apa yang kurang tepat

lilakukan oleh polisi bisa disempurnakan.

Dengan demikian, menurut penulis, baik Penyidik maupun Penuntut

Umum tidak secara cermat menerapkan Pasal dalam perkara Nomor:

Nomor: 1477lPidtB/2007/PN.Bdg atas nama Terdakwa H. lyus Yusuf

Hindarsyah, S.E., karena hanya mendal$ffa terdakwa SeOara alternatif,

seharusnya kumulatif dan apabila penulis simak kasus dalam perkara ini,

menurut penulis ternyata Tedalrnra telah melakukan

beberapa perbuatan sbkaligus atau serentak atau perbarengan atau

gabungan tindak pidana yang dalam bahasa Belanda juga

disebut samenloop van strafbaar feitatau disebut juga dengan concursus.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengulas semra singkat tentang

perbarengan atau gabungan tindak pidana (samenloop van strafbaar feit)

alau concursus sebagai berikut di bawah ini.

Menurut Adami Chazawi, Perbarengan ialah teriadinya dua atau

lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan

pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal

dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan

hakim.61

61 Adami Chazawi, Petajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum

Pidana, Dasar Pemidanaai, Pemberatan dan Peinganan, Keiahatan

Aduan,Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.1 Cet.4'

2009, hlm 109.
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Perbarengan dimuat ketentuan umumnya yakni dalam Bab Vl,

Pasal 63-71 KUHP. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya

ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara

dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila

satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana setnua

tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Menurut Adami chazawi, undang-undang membedakan 3 (tiga)

bentuk perbarengan, ialah :

a. Perbarengan peraturan (pasar 63 KUHP), dengan menggunakan

sistem hisapan (absorbtiesfe/se/).

b. Perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHp), juga menggunakan sistsn

hisapan (sama dengan perbarengan peraturan).

c. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan menjadi ;

1) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan

pidana pokok yang sejenis (pasal 65 KUHP), dengan

menggunakan sistem hisapan yang diperberat (verscherpte

absorbstie sfelse/)

2) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan

pidana pokok yang tidak sejenis (pasar 66 KUHP), dengan

menggunakan sistem kumulasi terbatas (het gematigde cumulatie

sfe/se/)

3) Perbarengan perbuatan antara : (1) kejahatan dengan

pelanggaran, dan (2) pelanggaran dengan pelanggaran (pasal 70
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KUHP), dengan menggunakan sistem kumulasi murni (het zuivere

cumulatie sfe/sel).62

Demikian juga menurut C"S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ada

tiga macam gabungan tindak-tindak pidana, yaitu:

a. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana,

pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan "gabungan

berupa satu perbuatan" (eendaadsctte samenlaob), diatur datam Pasal

63 KUHP.

b. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing

merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu

sama yang lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan

(voortgezette handeling), diatur dalam Pasal64 KUHP.

c. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan

satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana; hal

tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan "gabungan

beberapa perbuatan" (meerdaadsche samenloop\, diatur dalam Pasal

65 dan 66 KUHP.63

Dari ketiga macam gabungan (samenloop)'ini, yang benarbenar

merupakan gabungan ialah yang tersebut sub c, yaitu beberapa

perbuatan digabungkan menjadi satu, maka juga dinamakan concursus

62 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum
Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peinganan, Keiahatan
Aduan,.Pernarengan dan Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.1 Cet.4,

2009. hlm 114-115.' * C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan lJjian Hukum Pidana Untuk

Perguruan Tinggi, SinarGrafika, Jakarta, 1995, hlm 265-266.
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rear,s. Sedangkan gabungan sub a dinamakan concursus deafi.s oleh

karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, melainkan ada

satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa Pasal

ketentuan hukum pidana.@

Macam gabungan sub b bersifat tengah-tengah antara a dan c oleh

karena ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu

perbuatan yang dilaniutkan.Gs

contoh gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche

samenloop), yaitu misalnya ada seorang pada suatu hari melakukan

pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan

penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan. Kalau baru

kemudian lagi orang itu ditangkap dan diajukan di muka pengadilan, maka

mungkin sudah tampak, bahwa orang itu melakukan tiga tindak pidana

berturut-turut. 66

Dalam hal ini Pasal 65 KUHP berlaku oleh karena ada beberapa

perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masingmasing

merupakan tindak pidana "kejahatan" (bukan "pelanggaran"), dan lagi

hukuman pokok yang diancamkan pada ketiga macam tindak pidana itu

sama jenisnya (gelijksoortig), yaitu hukuman penjara yang maksimumnya

mengenai pencurian lima tahun (Pasal 362 KUHP), mengenai penipuan

64 tbid, hrm 266.
uu tbid.
uu tbid,hlm266-207.
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empat tahun (Pasal 378 KUHP), dan mengenai pembunuhan lima belas

tahun (Pasal 338 KUHP).67

Menurut A. Fuad Usfa, Berkaitan dengan penerapan pidana dalam

khsus perbarengan, dikenal ada tiga stelsel:

1. sfe/sel Absorpsf. Dalam hal ini apabila ada beberapa ketentua pidana

yang harus di terapkan, hanya yang ketentuan yang paling berat yang

diterapkan. (pidana dalam ketentuan yang lain dianggap telah di

absorp/diserap oleh ketentuan yang paling berat)'

Dalam KUHP. Stelsel ini dipakai dalam hal terjadi encaade

samenlooplconcursus (Pasal 63) idealis dan voottgezette handeling'

2. Sfe/se/ Kumulasi. Dalam hal ini untuk tiap perbuatan pidana diiatuhkan

pidana secara tersendiri untuk kemudian d'rjumlahkan (dalam hal

meerdaadse samenloop untuk dianut oleh KUHP)'

3. Sfe/se/ Kumulasi Terbatas. Dalam hal ini pidana yang dijumlahkan

tidak boleh melebihi maksimal ancaman pidana yang terberat dengan

suatu prosedur tertentu. Dalam KUHP stelsel ini dipakai dalam hal

terjadi meerdaadse samenloop (concursus realis) Pasal 65. Dengan

catatan penjumlahan pidana tidak melebihi ancaman terberat ditambah

sepertiganya.6s

Menurut analisis penulis, kasus dalam Perkara Nomor:

1477tPidtB/2007/PN.Bdg ini dapat dikategorikan ke dalam gabungan

" tbid, hlm 267..t n.' iuiO Usfa, pengantar Hunum Pidana, UPT Penerbitan Universitas

Muhammadiyah, Malang, Cetakan Kedua' 2006, hlm 119'
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tindak pidana (samen/oop), yaitu jenis Concursus Realrs, khususnya

sebagaimana diatur dalam Pasal6S KUHP, yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa keiahatan, yang diancam dengan pokok
yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu.

(2) Maksimum yang dijatuhkan ialah iumlah maksimum yang
diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari
maksimum yang trerberat ditambah sepertiga.

Perkara Nomor: 1477lPidlBlZ0O7/PN-Bdg ini dikategorikan

kedalam jenis Concu6us Rea/lg khususnya sebagaimana diatur dalam

Pasat 65 KTJHP itu, karena pada kasus dalam perkara ini perbuatan

Terdakwa menurut penulis terdiri dari 2 tindak pidana, yaitu tindak pidana

pemalsuan surat dan tindak pidana penggelapan, dan 2 tindak pidana itu

dilakukan secara bersamaan yang melanggar ketentuan

Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan surat, dan juga melanggar

ketentuan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.

Berdasa*an uraian pembahasan di atas, dapat dikemukakan

bahwa, dalam perkara ini seharusnya Pasa! yang dikenakan atau

didakwakan, baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum kepada

Terdakwa H. lyus Yusuf Hindarsyah, S.E., adalah Pasal 263 ayat (1)

KUHP dan Pasal 372 KtJHP, sehingga surat dakwaan tidak disusun

secara alternatif, seharusnya disusun Secara kumulatif. Maka dengan

tidak mengurangi rasa hormat, dapat dikatakan bahwa jaksa penunM

umum tidak bekerja secara cermat. Padahal Pasal 138 ayat (1) KUHAP

menyatakan bahwa setelah menerima berkas dari penyidik, iaksa
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penuntut umum harus segera mempelajari dan menelitinya' Atau Jaksa

Penuntut Umum dapat memakai ketentuan Pasal 144 KUHAP, yang

menyatakan bahwa jaksa penuntut umum dapat mengubah surat

dakwaan bahkan tuiuh hari sebelum hari sidang, tetapi bukan berartiiaksa

boleh mengubah semaunya, apalagi kalau demi kepentingan pihak

tertentu.

Dengan demikian, menurut penulis seharusnya surat dakwaan

Penuntut Umum berbentuk kumulatif, dan terkait dengan Pasal 65 KUHP

yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan

perbarengan perbuatan (concursus realis), sehingga Terdakwa H' lyus

Yusuf Hindarsyah, S.E., seharusnya didalona dengan dakwaan: Kesatu:

Pasal 263 ayat(1) KUHP jo Pasal 65 KUHP; Kedua: Pasal 372 KUHP jo

Pasal65 ayat (1) KUHP;

Selanjutnya untuk membuktikan apa yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum, maka diperlukan dilakukannya pembuktikan' Menurut

Zulkarnain, Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan

menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa,

bersalah atau tidak bersalah dengan pembuktian inilah akan ditentukan

nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus hati-hati,

cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah

pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas kekuatan

minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan

datam pasat 184 KUHAP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan



113

ketentuan yang mengatur alat-atat bukti yang dibenarkan undang-undang

dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa-

Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum,

masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti

yang ditentukan undang-undang.6e

Seperti tetah diketahui bahwa tujuan persidangan pidana adalah

menemukan kebenaran materiil. Jika Majelis hakim akan meletakkan

kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan,

maka kebenaran tadi harus diuii dengan alat-alat bukti yang ada, yang

telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana disebut

dalam Pasal 184 KUHAP Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa semua

pihak dalam cara mempergunakan dan menilai alat bukti harus

dilaksanakan dalam batas-batas yang d ibenarkan undang-u nciang'70

Adapun sistem pembuktian yang dianut Undang-undang Nomor 8

tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang

yang negatip (negatif wettet'$k). Hal tersebut dapat disimpulkan didalam

bunyi Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

apabila dengan sekuring-kurangnya dua, alat bukti yang sah ia

memperoleh- keyakinan bahwa suatu tindak pidana .benar-benar
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". "

u, Zulkarnain, praktik Peraditan Pidana, lnstitute for Strengthening Transition

Society Sfirdies tln-fnnf.fSi Malang bekerjasama dengan Lab_oratoriu, Hukum Fakultas

irkr* Universitis Widyagima Maling, Cetakan Pertama, 2006, hlm 140.
7o lbid, hlm 140.

" nnii'i"r=ut , Hukum Acara Pidana lndonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta'

1996, hlm 262.
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Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan

kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana

tersebut dalam pasal 1g4 KUHAp disertai dengan keyakinan Hakim

yang diperoleh dari alat-alat buktitersebut'

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

Alat buktiYang sah", adalah :

't) keterangan saksi
2) keterangan akhli
3) surat
4) petunjuk
5) keterangan terdakwa

Kemudian untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda

yang tersangkut di dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan' Benda-

benda dimaksud lajim dikenal sebagai"barang bukti"'

lstilah barang bukti antara |ain terdapat dalam Pasal 21 aYal (1\,

Pasal 45 ayat(2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP. lstilah barang

bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1

KUHAP yang berisi tafsir otentik.T2

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, barang bukti adalah hasil

serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan

dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di

bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan' 73

72 Hansasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, CY

Mandar Maiu, Bandung,2003, hlm 98'

" tbid, hlm 99-100.
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Hubungan antara barang bukti didalam pembuktian dapat dilihat

Pasal 181 KUHAP yang berbunyi :

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala
barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal
benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal45 undang-undang ini.

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang
kepada saksi.

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang
membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara
kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan
seperlunya tentang hal itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di muka tampak bahwa dalam

proses pidana kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim

untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara

yang sedang ia tangani atau ia periksa. Barang bukti dan alat bukti

mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang

tidak dapat dipisahkan didalam proses pembuktian didalam persidangan.

Dari hasil penelitian penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Kelas lA Bandung Nomor: 1477lPidlBl2007lPN.Bdg dapat diketahui

bahwa alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan dalam

Perkara Nomor: 1477lPidlBl2007/PN.Bdg adatah sebanyak 5 (lima)

macam yaitu:

1. keterangan saksi

2. keterangan ahli

surat

petunjuk

keterangan terdakwa, dan

3.

4.

5.
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ditambah dengan barang bukti, sehingga dengan demikian ketentuan

Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi.

Selanjutnya setelah pemeriksaan dalam sidang dinyatakan selesai

. kemudian tuntutan pidana diajukan oreh Jaksa penuntut Umum.

Penuntutan adalah merupakan suatu tindakan untuk melimpahkan

perkara ke Pengadilan Negeri yang berurrenang dimana perkara yang

dilimpahkan itu haruslah menyangkut hal yang tetah diuraikan dalam

surat dakwaan yang diatur didalam di dalam KUHAP serta cara dan

siapa yang melimpahkannya harus pura menurut ketentuan KUHAp.

Pejabat yang metakukan penuntutan terhadap perkara

adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 13

KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk mela[ukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

Kedua tugas tersebut hanya diberikan kepada kejaksaan, yang

berarti tidak ada lembaga lain yang dlberi wewenang oleh undang-

undang untuk melakukan tugas itu. Hak tersebut bertujuan untuk

memperoleh kepastian dan menjamin, melindungi, serta menjunjung

tinggi hak asasi rakyat terhadap penguasa yang diwakilkan kepada

Jaksa Penuntut Umum.

Penuntutan sangat erat kaitannya dengan penyidikkan karena

dalam proses peradilan pidana penuntutan adalah merupakan langkah
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selanjutnya setelah tahap penyidikkan sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 butir 7 KUHAP, yang menyebutkan :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum, untuk melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang benuenang dalam hal dan
menurut @ra yang diatur dalam undang-undang ini dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputuskari oleh hikim di sidlng
pengadilan.

Pada dasarnya Jaksa penuntut Umum menurut pasal 14 KUHAP

mempunyaiwewenang :

menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikkan dari
penyidik atau penyidik pembantu.
Mengadakan pra penuntutan apabita ada kekurangan
pada penyidikkan dengan memperhatikan ketentuan pisal
110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka
penyempumaan penyidikan dari penyidik.
memberikan perpanjangan penahanan, melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah
status tahanan setelah perkara dirimpahkan oleh penyidik.
membuat surat dakwaan.
melimpahkan perkara ke pengaditan.

fenyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertJi
sula! panggilan baik kepada terdakwa 

- 
maupun kepada

saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
melakukan penuntutan.
menutup perkara demi kepentingan hukum.
mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung
jaw.ab sebagai penuntut umum menurut ketentuan unoing-
undang ini.
melaksanakan penet aBan hakim.

Apabila ternyata kesarahan yang didakwakan kepada terdakwa

terbukti secara syah dan meyakinkan dan memang merupakan suatu

tindak pidana kemudian Jaksa penuntut Umum mengajukan tuntutan

pidana yang biasa disebut "Requisitoir'' dengan berpedoman kepada

surat Edaran Jaksa Agung tanggal zr pebruari 19gs Nomor SE-002/JA/

3)

1)

2)

4)
5)
6)

7)
8)
e)

10)
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1/1985 tentang Hasil Ekseminasi yang sistimatik uraiannya

menggambarkan hal-haltersebut di bawah ini:

1) uraian Pendahuluan.
2) perincian identitas terdakwa, minimal memenuhi maksud

i'asal 143 aYat(2) huruf a KUHAP.
3) uraian dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

yang dibacakan di muka persidangan pengadilan'

4) uraiin fakta-fakta yang dianggap merupakan fakta hukum

yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan'

5) iOanya analisa hukum yang memenuhi semua unsur tindak' 
pidana (delik) yang didakwakan dan didukung oleh bukti yang

syah.
6) pernyataan kesalahan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur' 

delik, rumusan tindak pidana beserta kualifikasinya sesuai
dengan bentuk surat dakwaan dan adanya penegasan

tentang PasalPasal peraturan perundang-undangan yang

terbukti dilanggar.
7\ penjelasan uraian faktor-faktor yang menggambarkan' 

keadaan yang menggambarkan keadaan yang memberatkan
dan meringankan hukuman bagi si terdakwa dengan selalu
mendasarkan pertimbangannya pada rasa keadilan dan

membawa dampak positif bagi terdakwa untuk tidak
mengulangi lagi perbuatan yang merupakan tindak pidana.

8) penentuan ukuran hukuman yang ditentukan yang dianggap' 
setimpal bagi terdakwa, dengan memperhatikan jenis

hukuman pokok dan jenis hukuman tambahan yang

tercantum dalam Pasal yang dianggap terbukti atas
berdasarkan ketentuan sendiri pada perundang-undangan
tertentu.

9) tuntutan mengenai status barang bukti (diserahkan kepada' 
terdakwa atau kepada negara atau dilampirkan dalam berkas
perkara) dimana hal ini bergantung pada penilaian Penuntut
umum yang bersangkutan dan dalam batas-batas ketentuan
undang-undang yang memperbolehkannya. sebutan ini

erat s-et<ati hubungannya dengan sebutan "pihak paling

berhak" yang tercantum dalam ketentuan Pasat 194 ayat (1)

KUHAP.
1O) tuntutan supaya hakim memerintahkan agar terdakwa ditahan

atau tetaP dalam tahanan.
11) tuntutan i<epada siapa biaya perkara dibebankan' 
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7a Surat Edaran Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor SE-Az2lJNlll1985,

Tentang Hasit Eksamrnasi, tanggal 27 Pebruari 1985'
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Berkaitan dengan masalah tuntutan Jaksa Penuntut umum, maka

dalam perkara yang meniadi bahan studi kasus dalam penulisan ini, Jaksa

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada pokoknya dalam

reqtlisitoir (tuntutan) menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kelas lA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor:

1 477 lPid.B/2007/PN. Bdg memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdalwa : H. IYUS YUSUF HINDARSYAH, SE telah

bersalah melakukan Tindak Pidana PEMALSUAN SURAT

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdalanra H. IYUS YUSUF

HINDARSYAH dengan Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan

dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa

tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti beruPa :

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz D 1505 WA beserta BPKB STNK

serta kunci kontaknYa;

- 1 (satu) unit mobil Kijang INOVA D 45 El beserta BPKB, STNK dan

kunci kotaknYa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson D 2006 DS beserta

BPKB, STNK dan Kunci kontak;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. 0080191006 An lyus Yusuf;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA No. 7840009003 An lyus Yusuf;
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- 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara No. 0009401-50-00 8646-6

An lyus Yusuf;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan super Pundi No. 1-015-289192 An

lyus Yusuf;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No.60190010518270 24 An lyus

Yusuf;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019002508810076 An. lyus

Yusuf;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Batara No. 6221000063086482 An lyus

Yusuf;

- 1 (satu) buhh Kartu ATM BH No. 5104811008503181 An lyus

Yusuf;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) rim Formulir Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;

- 2 (dua) buku Folmulir Surat Setoran Pajak (SSB);

- 3 (tiga) rangkap SSP atas nama wajib Pajak R. Siti Ratna Kasimah;

- 3 (tiga) rangkap SSP atas nama Wajib Pajak Drs. lrawan;

- 1 (satu) bundel formulir lembaran Pengawasan Arus Dokumen

berikut bukti Formulir Penerimaan Surat;

- 1 (satu) Iembar Surat Pesanan Rumah tanggal 3 Maret 2007

dengan total harga Rp. 231.875.000,-;

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Rumah Tambahan

Pekerjaan/Renovasi) seiumlah Rp. 60.800-000,-;
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- B (delapan) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah Taman Persada

Asri Berikut Biaya Legalitasnya tanggal 3 Maret sampai dengan 22

Juni 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) botoltinta StamP;

-1(satu)lembartestercapBankJabardantandaterimatellerBank

BRI Cabang Asia Afrika;

.1(satu)buahcaptandaterimatunaiBRlKacabBandungAATeller

Dewi RahaYu;

- 1 (satu) buah cap Bank Jabar Cabang Utama Bandung;

- 2 (dua) buah Cap tanggal, bulan dan Tahun;

- 1 (satu) buah Cap KPP Bandung Boionegara;

- 1 (satu) buah caP KP Cimahi;

- 1 (satu) buah Cap KPP Bandung Tegalega;

- 1 (satu) buah Cap KPP Bandung Karees;

- 1 (satu) buah Cap KPP Bandung Cicadas;

- 1 (satu) buah Cap KPP Bandung Cibeunying;

- 2 (dua) buah bak stemPel;

- 1 (satu) buah botoltinta stempel ukuran sedang;

- 1 (satu) buah botol kecilviolet;

DiramPas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit CPU Mikro Prosesor lntel Pentium 4;

- 1 (satu) buah Printer EPson LQ 550 :
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Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara

sebesa RP. 1.000,-(seribu rupiah);

sehubungan dengan tuntutan Penuntut umum terhadap Terdakwa,

penulis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut UmUm' yang

menuntut Terdakwa H. IYUS YUSUF HINDARSYAH, SE dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama berada dalam tahanan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan- Tuntutan ini sangat ringan untuk

tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tuntutan

seringan itu hanya tepat dikenakan untuk tindak pidana ringan.

seharusnya Penuntut umum menuntut Terdakwa H. IYUS YUSUF

HINDARSYAH, SE dengan tuntutan/sanksi maksimal sebagaimana diatur

dan diancam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun.

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung

dalam Putusannya Nomor: 1477lPidtB/2007/PN-Bdg telah memberikan

pertimbangan hukumnya diantaranya sebagai berikut'

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Terdakwa terbukti

bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya

oleh Jaksa Penuntut umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan

sebagaimana diuraikan di bawah ini;
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Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum Nomor Reg Perk : Pdm-1280/Bdung/1012007 tanggal November

2OO7 Terdakwa telah didal$,a melakukan tindak Pidana:

Kesatu:

perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana

dalam Pasal 263 (1) KUHP;

Atau :

Kedua:

perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya surat dakwaan Jaksa

penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif oleh karena itu setelah

Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagaimana diuraikan, maka

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan mana

yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang telah di dapat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di dapat

oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dakwaan Kesatu, dimana di dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah

didakwa melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH

pidana oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa

memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun unsur Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana

adalah sebagai berikut:
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Barang siaPa;

Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan

sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan

.utangatauyangbolehdipergunakansebagaiketeranganbagisesuatu

perbuatan;

.Denganmaksudakanmenggunakanataumenyuruhoranglain

menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak

dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal dimaksud Majelis

Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang SiaPa :

Menimbang,bahwaunsurbarangsiapapadadasarnyaditujukan

padasiapasajayangdianggapsebagaisubiekhukum,sedangkansalah

satu subiek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-

undangan dibuat oleh manusia dan ditujukan untuk mengatur hidup dan

kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

KUH Pidana, maka unsur barang siapa yang tercantum dalam dakwaan

Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya juga ditujukan pada manusia yang

dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak Pidana;

Menimbang,bahwayangdianggapsebagaisubjekhukumpelaku

tindak Pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat dahryaan Jaksa

Penuntut umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa
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dan identitas Terdakwa sebagaimana diterangkan orehnya di depan
persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana

tercantum daram surat Dakwaan Jaksa penuntut umum;

. Menimbang, bahwa seterah surat Dakwaan dibacakan di depan

persidangan, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat

dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oreh karena Terdahara terah menyatakan

rnengerti akan isi surat Dakwaan Jaksa penuntut umum dan datam

dakwaan tersebut dirinyarah yang terah dijadikan sebagai subjek hukum
pelaku tindak pidana, sedangkan serama proses pemeriksaan perkara ini

berlangsung, pengadiran tidak menemukan adanya arasan pemaaf

ataupun pembenar yang menunjukkan bukti tentang adanya kesalahan

ataupun kekeriruan mengenai orang atau subjek hukumnya, ataupun

alasan-alasan rain yang menyebabkan Terdakwa dapat direpaskan dari
pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka terbuktirah yang

dimaksud dengan unsur barang siapa adarah Terdakwa H. ryus yusuF
HINDARSYAH, sE, dengan demikian unsur barang siapa terah terpenuhi

karena terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Membuat surat palsu atau memarsukan surat yang dapatmenerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (<ewaiioail 
-airu

sesuatu pembebasan utang 
. 
atau 

'yang " 
boreh oiriergtinaxansebagai keterangan bagi sesultu perbuat#; 
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan batnva pada tanggar 2g November 200s saksi yunyun

Gunarsa sebagai mantan pegawai notaris terah menemui rerdakwa di
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Kantor Pajak (KPP) Bojoiiegara dengan maksud meminta Terdakwa untuk

mengurus Surat Setoran Pajak (SPP) atas nama wajib Pajak Ny. lngewati

sebagai pembayaran pajak peniuaian atas sebidang tanah dan bangunan

sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 875/Kel.

Paledang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 45.202-500,- (empat

puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan pada saat itu juga

antara Terdakwa dan Yunyun Gunarsa telah sepakat untuk membuat ssP

(Surat Setoran Pajak) fiktif dengan cara tidak menyetorkan uang sebesar

Rp. 45.202.500,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus

rupiah) ke Bank penerima yang seharusnya menerima pembayaran

tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil formulir

SSP (Surat Setoran Pajak) atas aama waiib paiak Ny. lngewati dari

Yunyun Gunarsa beserta uangnya, lalu membawa ke ruang kerjanya dan

setetah itu Terdakwa membuat validasi (pengesahan) dengan cara

pertama-tama Terdaloara mengetik validasi dilayar komputer, lalu ketikan

validasi dilayar komputer itu dicetak di atas folmuiir SPP (Surat Setoran

Pajak) tertanggal 28 November 2005, seolah-olah yang membuat validasi

itu adalah bank yang menerima pembayaran pajak tersebut dan setelah

validasi tercetak diatas formulir SSP (Surat Setoran Pajak), maka

Terdakwa meletakkan stempel/cap dari Bank Jabar yang palsu seolah-

olah Bank Jabar telah menerima pernbayaran tersebut, dimana

stempel/cap Bank Jabar itu terdakwa buat dengan cara memesan
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dipinggir jalan, setelah selesai, kemudian Terdakwa juga melekatkan

stempel tanggal, bulan dan tahun serta memalsukan paraf pegawai Bank

Jabar, seolah-otah uang setoran pajak sebesar Rp. 4s.202.s00,- (empat

' puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah disetorkan di

bank Jabar dan tetah diterima oleh pegawai bank Jabar, setelah

semuanya selesai, Terdakwa mengambil bagiannya sebes ar 250/o dari

uang sejumlah Rp- 45.202.500,-(empat puluh lima juta dua ratus dua ribu

lirna ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Bank Jabar, yaitu

sejumlah kurang rebih Rp. 11.2s0.000- (seberas juta dua ratus rima puruh

ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 33.gs2.s00,- (tiga puruh tiga
juta sembilan ratus rima puruh dua ribu rima ratus rupiah) Terdakwa

serahkan kembali kepada yunyun Gunarsa beserta spp (surat setoran

Pajak) yang isinya tidak benar itu;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat yang isinya tidak benar

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat

menerbitkan suatu hak atau sesuatu perjanjian atau suatu pembebasan

utang atau surat yang boreh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi

sesuatu perbuatan atau peristiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di

atas, maka Majeris Hakim berpendapat "Unsur membuat surat parsu atau

memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu

perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh
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dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,, telah

terpenuhi;

Ad 3- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan"tidak
dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan, maka maksud dari/Terdakwa memalsukan surat tersebut

yang nantinya akan gunakan oleh wajib pajak yaitu Ny. INGEWATI

sebagai suatu bukti atau keterangan bagi sesuatu perbuatan atau

peristiwa yang seorah-orah surat itu asri, maka dengan demikian Majeris

Hakim berpendapat "unsur dengan maksud akan menggunakan atau

menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-otah surat itu

asli dan tidak dipalsukan,,telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seruruh pertimbangan

sebagaimana telah diuraikan di atas, terayata terbukti bahwa perbuatan

Terdakwa telah memenuhi seruruh unsur-unsur pasar sebagaimana

didakwakan dalam dakvyaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oreh karena Terdakwa terbukti merakukan

tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, maka

kepadanya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan

dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa waraupun Terdakwa terbukti bersarah dan

harus dijatuhi hukuman, namun karena berdasarkan hasir pemeriksaan di

persidangan terbukti bahwa Terdakwa terah menjarani masa penahanan,
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maka masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari

Pidana yang d'rjatuhkan itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, berupa

hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, akan terlebih

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan

hukuman;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakura menghambat Program Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan dengan tidak berbelit-belit;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan

ke muka persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan

harus dijatuhi hukuman, maka patut pula apabila kepadanya dihukum

untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hukurnan yang akan dijatuhkan

kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana akan dicantumkan

dalam amar Putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup

adil semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa

untuk kelak di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatan

melanggar hukum yang telah dilakukannya itu.
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Memperhatikan undang-undang Nomor g rahun 1gg1 Bab Xvl,

Bab XVI bagian Ke-satu, Ke-dua, Ke-tiga, Ke-empat jo Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1g70 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg5 dan

Pasal-Pasal dari peraturan-peraturan tainnya yang bersangkutan, serta

Pasal263 ayat (1) KUH pidana;

setelah mempertimbangkan har-har yang memberatkan dan

meringankan Terdakwa, dan berdasarkan atas tuntutan tersebut

Pengadilan Negeri Keras rA Bandung pada tanggar 2g Januari 200g terah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ryus yusuF HTNDARSYAH, sE terbuktisecara sah {91 mevakinkan bersarah merakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan daram dakwaan re"atu vrii, ,.;pEM;idlrirrrSURAT'; '------ J

2' Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;---

3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang buktiberupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda JazzD 1s05 wA beserta BPKB slNK sertakunci kontaknya;
- 1 (satu) unit mobir Kijang rNovA D 4s Er beserta BPKB, srNK dankunci kotaknya;
- ] (satu) unit sepeda motor Harley Davidson D 2006 DS besertaBPKB, STNK dan Kunci kontak.- 1 (satu) buah Bukurauungan dcn No. 0080191006 An ryus yusuf;- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA No. 7g40009003 An lvus vusuii- 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara No. 000g4-01-s0-00 g646-6 Anlyus Yusuf ;- 1 (satu) buah Buku Tabungan super pundi No. 1-01 s-2gg192 Anlyus Yusuf;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019001 osl}zlo 24 An tyus

Yusuf;
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- 1 (satu) buah
Yusuf;

- 1 (satu) buah
Yusuf;

Kartu ATM BCA No. 6019002508810076 An. tyus

Kartu ATM Batara No. O221000063086482 An lyus

- 1 (satu) buah Kartu ATM BE No. s104811008s03181 An lyus yusuf 
;

Seluruhnmya dikembalikan kepada Terdakwa;- 1 (satu) rim Formulir Lampiran surat pemberitahuan objek pajak;
- 2 (dualbuku Formulif Surat Setoran pajak (SSB);- 3 (tiga) rangkap ssp atas nama wajib pajak H. siti Rama Kasimah;- 3 (tiga) rangkap SSp atas nama Waiib pajak Drs. lrawan;- 1 (satu) bundel folmurir rembaran pengawasan Arus Dokumen

berikut bukti Formutir penerimaan Surat;- 1 (satu) lembar surat pesanan Rumah tanggal 3 Maret zooz dengan
total hargaRp. 231.875.000,- ;- 1 (satu) lembar surat pesanan Rumah Tambahan
Pekerjaan/Renovasi) sejumlah Rp. 60.g00.000,_ ;- 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran Rumah raman persada
Asri Berikut Biaya Legaritasnya tanggal 3 Maret sampai dengan 22
Juni 2007;.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) botoltinta Stamp;
- 1 (satu) lembar tester cap Bank Jabar dan tanda terima te[er Bank

BRI Cabang Asia Afiika;
- 1 (satu) buah cap tanda terima tunai BRI Kacab Bandung AA Teller

Dewi Rahayu;
- 1 (satu) buah cap Bank Jabar Cabang Utama Bandung;- 2 (dua) buah Cap tanggal, bulan danlahun;- 1 (satu) buah Cap Kpp Bandung Bojonegara;- 1 (satu) buah cap Kpp Cimahi;
- 1 (satu) buah Cap Kpp Bandung Tegalega;- 1 (satu) buah Cap Kpp Bandung Xaieesl- 1 (satu) buah Cap Kpp Bandung Cicadas;- 1 (satu) buah Cap Kpp Bandung Cibeunying;- 2 (dua) buah bak stempel;
- 1 (satu) buah botoltinta stempel ukuran sedang;- 1 (satu) buah botol kecilviolet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit CPU Mikro prosesor lntel pentium 4;- 1 (satu) buah printer Epson Le 550;
Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan s-up-aya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



132

Demikianrah, diputuskan daram Musyawarah Majeris Hakim pada

hari: sENrN, tanggar :2g JANUART 200g, oreh Kami : yANCE BOMBTNG,

sH selaku Hakim Ketua Majeris, dengan : syAMSUL QAMAR, sH dan
HADI slswoyo, sH masing-masing seraku Hakim-hakim Anggota,
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan daram persidangan yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oreh Hakim-hakim Anggota tersebut,
dibantu oreh : susrlo NANDANG B, sH panitera pengganti pada
Pengadiran Negeri tersebut dihadapan ZAENAL ABrDrN, sH Jaksa
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, dihadiri oreh rerdakwa
tersebut;

Terhadap putusan tersebut di atas Terdakwa pada tanggar 31
Januari 2008 terah menyatakan banding di Kepaniteraan pengadiran

Negeri Bandung, tercatat di bawah Nomor register banding Nomor 0g
Akta/Pid/B/2008/pN.Bdg; Akan tetapi, kemudian permohonan banding
yang terah dimohonkan oreh Terdakwa tersebut, terah dicabut kembari
oleh Terdakwa pada tang gar 2g Februari 2008, tercatat dibawah irromor
register Pencabutan Banding Nomor 0g Akta/pi dr,t2oogrpN. Bdg.

Apabira membaca, dan menyimak dari pertimbangan Majeris Hakim
Pengadilan Negeri Keras rA Bandung daram menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana pematsuan surat daram perkara Nomor:
1477lPid.B/2007lpN.Bdg, maka penuris dapat mengemukakan bahwa
dasar pertimbangan Majeris Hakim pengadiran Negeri Keras fA Bandung
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemarsuan surat
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dalam Perkara Nomor: 1477tPid.B/2007/PN.Bdg, adalah didasarkan atas

surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan

sidang pengadilan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti

maupun barang bukti yanE diajukan ke muka persidangan serta

keterangan Terdakwa, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan

ternyata satu sama lain saling berhubungan, setidak-tidaknya tidaklah

saling bertentangan. Kemudian, setelah Majelis Hakim dapat

menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang telah di dapat oleh Majelis

Hakim, maka dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah dakwaan yang

menurut Jaksa Penuntut umum terbukti, karena hakim hanya boleh

memutuskan atas dasar fakta-fakta yang didakwakan terbukti terhadap

seorang terdakwa tersebut tidak boleh kurang atau lebih sebaimana

dimaksud Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Apabila menurut Majelis Hakim,

yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan seluruh

pertimbangannya ternyata terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah

memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal sebagaimana didakwakan dalam

surat dakwaan, maka kepada terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan

perbuatannya, yang menurut penilaian Maielis Hakim cukup adil untuk

menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa, sehingga kelak di

kemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukurn

yang telah dilakukannya itu, yang mana sebelum menjatuhkan putusan,

berupa hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan
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hukuman serta memperhatikan Undang-undang Nomor B Tahun 1981 Bab

XVl, Bab XVI bagian Ke-satu, Ke-dua, Ke-tiga, Ke-empat jo Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

dan Pasal-Pasal dari Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan,

serta Pasal263 ayat (1) KUH Pidana.

Berkaitan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana Perkara Nomor: 14771Pid.812007/PN.Bdg, dengan tidak

mengurangi segala hormat, maka menurut penulis, apabila dikaitkan

dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, walaupun menurut

penulis bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

kurang tepat, akan tetapi Majelis Hakim harus memutus berdasarkan surat

dakwaan dan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan

sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (4) KUHAP, sehingga

menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale

Bandung yang memeriksa dan mengadiii -perkara pidana Nomon

1477tPid.B/2007/PN.Bdg, sudah tepat, karena Majelis Hakim dalam

memutus perkara tersebut pada prinsipnya sudah berpedoman pada surat

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Namun demikian, terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis

Hakim dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung

Nomor: 1477lPid.B/2007/PN.Bdg, yaitu mengenai lamanya peniatuhan

hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa H. lyus Yusuf Hindarsah,
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s.E., yaitu pidana penjara selarna 4 (empat) bulan, sehingga menurut

penulis adalah tidak adil dengan kesalahannya, penulis tidak sependapat,

karena seharusnya apabila majelis hakim mau berpandangan maju dan

demi keadilan, jangan hiraukan batas tuntutan yang jauh di bawah

maksimum Pasal yang didakwakan, tetapi hakim harus berani ke

maksimum ancaman pasalnya, guna membuat jera terdakwa pada

khususnya, dan umumnya bagi oknum-oknum yang mempunyai niat dan

kesempatan untuk melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh

terdakwa segera membatalkan niatnya, karena apabila terdakwa dijatuhi

pidana dengan hukuman yang sangat ringan seperti di dalam kasus yang

dibahas, maka besar kemungkinan kejahatan semacam ini akan

senantiasa terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan

bahwa tujuan hukuman sebagai tindakan prevensi secara umum (general

preventie) tidak akan terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa

implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun penuntut umum bagi

penjatuhan vonis yakni tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal

demikian dikarenakan Putusan Hakim hanya 4 bulan sementara tuntutan

Penuntut Umum hanya B bulan. sehingga tidak sesuai dengan ancaman

hukuman pidana penjara tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana

diatur dan diancam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang ancaman pidana

penjaranya adalah paling lama 6 (enam) tahun.
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Menurut analisis penulis, dalam masalah penjatuhan pidana pada

kasus ini, seharusnya digunakan stelsel Kumulasi Terbatas, karena bila

dilihat dari gahungan tindak pidananya, kasus dalam Perkara Nomor:

l TZlpid.BnAATtPN.Bdg ini terdiri dari dua (2) tindak pidana yaitu tindak

pidana pemalsuan surat dan tindak pidana penggelapan, sehingga kasus

ini diatur dan dianeam dengan dakwaaan Kesal-u-: Pasal 263 ayal (1)

KUHP io Pasal 65 KUHP dan Kedua; Pasal372 KUHP jo Pasal 65 KUHP'

Pada kasus dalam Perkara Nomor: 1477lPid.B/2007/PN.Bdg ini,

menurut penulis Terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana, yaitu

tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat

(1) KUHP dengan ancaman paling pidana peniaranya adalah paling lama

6 (enam) tahun, dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur

dalam Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidan penjara paling

lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah,

maka dalam hal ini majelis hakim harus mengadakan "pilihan hukum"

terlebih dahulu. Kalau dipilih ancaman pidana yang sejenis, maka

digunakan sistem absorsi yang dipertajam/diperberat sebagaimana

dimaksud Pasal 65 KUHP, seluruh pidana yang diancamkan secara

kumulasi, tetapi tidak boleh melebihi pidana terberat + 1/3-nya, tertuang

pada Pasal65 KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

dipandang sebagaiperbuatanyang berdiri sendiri sehingga

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana

pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana'
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(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum
pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh
lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dilihat dari isi Pasal65 KUHP, karena kasus dalam Nomon

1477lPid.B/ 2007/PN.Bdg ini menurut penulis diancam dengan pidana

pokok yang sejenis, yaitu ancaman pidana penjara, maka akumulasi

pemidanaannya adalah ancaman hukuman pidananya diakumulasi

dengan syarat jumlah pidananya tidak boleh lebih dari maksmum pidana

yang terberat ditambah sepertiga.

Akumulasi penghitungannya adalah :

(1) Pasal 263 ayat(1) KUHP: dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;

(2) Pasal 372 KUHP: pidana penjara paling lama 4 tahun;

Bila diakumulasikan maka hukuman pidana yang diancamkan

kepada Terdakwa adalah: 6+4 = 10 tahun.

Namun, karena pada Pasal 65 KUHP diatur ketentuannya adalah

jumlah pidana tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat di

tambah sepertiga, dimana jumlah maksimum pidana yang terberat

ditambah sepertiga penghitungannya adalah :

Yang terberat = 10 tahun

Sepertiganya dari 10 tahun = 3 tahun 3 bulan 3 hari.

Jadi 10 tahun + 3 tahun 3,3 bulan = 13 tahun 3 bulan 3 hari.

Karena jumlah akumulasi pidana melebihi jumlah maksimum

pidana terberat ditambah sepertiga, maka yang dijatuhkan adalah
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akumulasi total seluruh pidana yang diancamkan kepadanya yaitu :

ancaman pidana penjara selama 13 tahun 3 bulan 3 hari.

Dengan demikiam, Majeris Hakim harus benar-benar memberikan

pertimbangannya atas dasar surat dakwaan dan segala sesuatu atau

fakta-faka yang didakwakan terbukti dalam persidangan terhadap

seorang terdakwa tersebut tidak boleh kurang atau lebih. Kemudian

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan

hukuman serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan perkara yang diperiksanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terdahulu, penulis

berkesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana pemalsuan surat setoran pajak dalam

Perkara Nomor: 147ztpid.B/2007/pN.Bdg di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Keras lA Bandung dapat dikemukan secara

singkat pada pokoknya pada tanggal 2g November 200s telah

terjadi kesepakatan antara saksi yunyun Gunarsa dengan H. lyus

Yusuf Hindarsah, sE. di Kantor pajak (Kpp) Bojonegara untuk

membuat ssp (surat setoran pajak) fiktif dengan cara tidak

menyetorkan uang sebesar Rp. 45.202.s00,- (empat puluh lima

juta dua ratus dua ribu rima ratus rupiah) ke Bank penerima atas

nama wajib Pajak Ny- rngewati sebagai pembayaran pajak

penjualan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana

tercantum dalam sertifikat Hak Milik (sHM) Nomor: g7slKel.

Paledang dengan ke Bank penerima yang seharusnya menerima

pembayaran tersebut, dengan cara pertama-tama H. lyus yusuf

Hindarsah, sE. mengetik validasi dilayar komputer, lalu. ketikan

validasi dilayar komputer itu dicetak di atas formulir spp (surat

setoran Pajak) tertanggal 28 November 2005, seohh-oHr Fr{,

139
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membuat validasi itu adalah bank yang menerima pembayaran

pajak tersebut. Setelah validasitercetak di atas formulir SSP (Surat

Setoran Pajak), maka H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. meletakkan

stempellcap dari Bank Jabar yang palsu seolah-olah Bank Jabar

telah menerima pembayaran tersebut, dimana stempel/cap Bank

Jabar itu terdalorva buat dengan cara memesan dipinggir jalan,

setelah selesai, kemudian H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. iuga

melekatkan stempel tanggal, bulan dan tahun serta memalsukan

paraf pegawai Bank Jabar, seolah-olah uang setoran pajak

sebesar Rp. 45.202,500,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu

lima ratus rupiah) telah disetorkan di Bank Jabar dan telah diterima

oleh Pegawai Bank Jabar, setelah semuanya selesai, Terdahra

mengambil bagiannya sebesar 25o/o dan uang sejmnlah Rp.

45.202.500,- (empat puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus

rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Bank Jabar, yaitu sejumlah

kurang lebih Rp. 11.250.000- (sebelas juta dua ratus lima puluh

ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 33.952.500,- (tiga

puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

H. lyus Yusuf Hindarsah, SE. serahkan kembali kepada Yunyun

Gunarsa beserta SPP (Surat Setoran Pajak) yang telah

dipalsukan;

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ke*as lA

Bandung dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana
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pemalsuan surat dalam Perkara Nomor: 1477lPad.B/2007/PN.Bdg,

adalah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan berdasarkan

keterangan saksi-saksi dan surat bukti maupun barang bukti yang

diajukan ke muka persidangan serta keterangan Terdakwa, apabila

satu dengan yang lainnya dihubungkan ternyata satu sama lain

saling berhubungan, setidak-tidaknya tidaklah saling bertentangan.

Kemudian, setelah Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya

fakta-fakta hukum yang telah di dapat oleh Majelis Hakim, maka

dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah dakwaan yang menurut

Jaksa Penuntut Umum terbukti, karena hakim hanya boleh

memutuskan atas dasar fakta-fakta yang didakwakan terbukti

terhadap seorang terdakwa iersebut tidak boleh kurang atau lebih

sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Apabila

menurut Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara

berdasarkan seluruh pertimbangannya ternyata terbukti bahwa

perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsun pml

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, maka kepada

terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbudarrya, lrang

menurut penilaian Majelis Hakim cukup adil untuk nm*d batwr

pelajaran yang berguna bagi Terdakwa, s*fUB blCr d

kemudian hari tidak akan mengulargi Ugi peftu&L meh:qggt

hukum yang telah dilakukannya ihr" yatg rEE #rm
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meniatuhkan putusan, berupa hukuman apa yang patut diiatuhkan

kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hat yang

memberatkanmaupunmeringankanhukumanserta

memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab )O/l'

Bab )o/l bagian Ke.satu, Ke-dua, Ke-tiga, Ke-empat io Undang-

UndangNomor14TahunlgToioUndang-undangNomorl4Tahun

1985 dan Pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lainnya yang

bersangkutan, serta Pasal263 ayat (1) KUH Pidana'

B. Saran

Berdasarkankesimpulandiatas,penulisdapatmengemukakan

saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya surat dalanraan Penuntut umum berbentuk kumulatif'

danterkaitdenganPasal6sKUHPyangmengaturbahwatindak

pidana yang dilakukan berhubungan dengan perbarengan

perbuatan(concursusrealis),sehinggaTerdakwaH.lyusYusuf

Hindarsyah, S.E' didakwa dengan dakwaan: Kesatu: Pasal 26,3

ayat(1)KUHPjoPasal65KUHP;Kedua:Pasal3T2KUHPjoPasal

65ayat(1)KUHP.KemudianseharusnyaPenuntutUmum

menuntutterdakwaH.lyusYusufHindarsyah,S.E.dengantuntutan

maksimalsebagaimanadiaturdandiancamPasal263ayat(1)

KUHP, yaitu pidana penjara selamalamanya 6 (enam) tahun'

bukan hanya pidan penjara selama 8 (delapan) bulan dan Maiel's

Hakim Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung' yang memeriksa dan
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mengadili Perkara Nomor: 1477lPid.B/2007/PN.Bdg seharusnya

menjatuhkan hukuman pidana penjara yang maksimal

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu selama

6 (enam) tahun kepada Terdakwa, bukan hanya pidana penjara

selama 4 (empat) bulan, sehingga dapat mencerminkan adanya

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang didambakan

masyarakat pencari keadilan. Selain itu, untuk dapat memberikan

efek jera khususnya bagi terdakwa, dan umumnya bagi

barangsiapa saja yang mempunyai niat dan kesempatan untuk

melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2. Kepada Pemerintah dan Dewan Penryakilan Rakyat, penulis

mengharapkan agar dibuat penambahan suatu ketentuan sanksi

pidana tersendiri yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan

surat pajak, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) atau dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RKUHP) atau dalam praturan perundang-undang bidang

perpajakan, yang sanksi pidananya lebih berat daripada sanksi

pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2G3

ayat (1) KUHP.
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