
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

 

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan 

perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa 

memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan 

perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” 

dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum”.Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah 

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.
1
 

 

Istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
2
.Menurut Wirjono Prodjodikoro 

bahwa dalam perundang-undangan format indonesia, istilah “peristiwa pidana” 

pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). 

Secara substantif pengertian dan istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada 

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

   181 
2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm 97 
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suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 

gejala alam.
3
 

 

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini 

selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang 

oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.
4
 

 

Menurut Pompe perkataan “tindak pidana” secara tegas teoritis dapat dirumuskan 

sebagai berikut :“Sesuatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib 

hukum yang dengan sengeja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 

seseorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
5
 

 

Jonkers merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya 

sebagai berikut :  

Suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan 

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.”Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi bahwa 

tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur yaitu :  

 

a. Subjek; 

b. Kesalahan; 

c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan 

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainya).
 6

 

 

                                                           
3Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 33 
4Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 49 
5P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm 182 
6 Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika,  

   Jakarta, 2002, hlm 211 
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Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan 

tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai 

perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of Legality) yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum 

Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali). 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

 

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau 

mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang 

mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya 

dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana 

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

masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.
7
 

 

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

II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III, alasan pembedaan antara 

kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan 

kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak 

ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 

denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.  

                                                           
7
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, 2012, hlm 28 

 



17 
 

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

tindak pidana materil, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang 

dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak 

pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu 

akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, 

melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah 

menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung-jawabkan dan dipidana. 

  

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) 

dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa) tindak pidana sengaja adalah 

tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 

mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah 

tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.  

 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif 

dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut 

juga tindak pidana omisi, tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 

perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang 

untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang 

yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 

adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak 

pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana 

pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 
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pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa 

perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang 

mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 

mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.  

 

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

pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 

berlangsung lama atau berlangsung terus menerus tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya 

dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende 

delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 

perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang 

disebut dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut 

sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.  

 

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

tindak pidana khusus tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 

dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan 

Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana 

yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.  
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g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia 

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

propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

berkualitas tertentu) pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan 

dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang 

tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 

tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda 

(pada kejahatan pelayaran).  

 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 

antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan tindak pidana biasa yang 

dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 

terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang 

berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat 

dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh 

yang berhak mengajukan pengaduan.  

 

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara 

tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang 

diperingan, dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 

dibentuk menjadi :  

 

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

disebut dengan bentuk standar;  

2) Dalam bentuk yang diperberat;  

3) Dalam bentuk ringan.  
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Pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya 

dicantumkan dalam rumusan.Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau 

diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan 

sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, 

kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau 

meringankan secara tegas dalam rumusan.Adanya faktor pemberat atau faktor 

peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang 

diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada 

bentuk pokoknya. 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan 

kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 

 

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa); 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

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

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 KUHP; 

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

menurut Pasal 308 KUHP. 

 

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

 

a. Sifat melawan hukum 

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
 8

 

                                                           
8
 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm 193-194. 
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Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori. Batasan tindak pidana oleh 

teoritis, yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran 

monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistis. 

 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 

 

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang; 

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; 

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan; 

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 

 

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan 

kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, 

tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.Ancaman (diancam) dengan pidana 

menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-

benar dipidana. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:  

 

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);  

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Diadakan tindakan penghukuman.
 9

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 80 
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4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan  

 

 

KUHP Menjelaskan tentang Penipuan dalam BAB XXV Buku II, Pada bab 

tersebuttermuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, 

masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB 

XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari 

bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. 

 

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-

unsur pokok, yaitu :  

 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari 

pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah 

tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 

membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi.  Maksud 

tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukumsehingga 

pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus 

bersifat melawan hukum.  

 

b. Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, 

martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).  
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Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat pembujuk atau 

penggerak yang dijadikan alat seseorang tergerak untuk menyerahkan barang  

adalah sebagai berikut : 

 

1. Nama Palsu  

 

Nama palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang 

lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga 

termasuk dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama 

tambahan dengan syarat dengan yang tidak dikenal oleh orang lain;   

 

2. Tipu Muslihat  

 

Tipu muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa 

hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran akan sesuatu 

kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau 

tindakan. Sebuah perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. 

Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang palsu adalah tipu 

muslihat. Penggunaan alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan 

secara alternatif maupun secara komulatif.   

  

3. Keadaan Palsu atau Sifat Palsu  

 

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia 

ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak 
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kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku 

anggota Polisi atau petugas PLN, dll;   

 

4. Rangkaian Kebohongan   

 

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu 

kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat 

pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga 

merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai  sesuatu yang logis dan 

benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau 

memperkuat kata yang lain;    

 

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi 

utang, atau menghapus utang.
 10

 

 

Perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan 

adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, Hal ini 

dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa Harus terdapat 

suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan 

yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat 

penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa 

menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat 

tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang 

normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus 

                                                           
10

 Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung,  

    1994 
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menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut 

menyerahkan sesuatu barang.
 11

 

 

 

B. Tinjauan Umum Wanprestasi 

 

 

Wanprestasi atau yang dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban debitur untuk 

memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh 

karena keadaaan , maka debitur dianggap telah ingkar janji.
12

 

 

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat 

berupa empat jenis yaitu :  

 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melakukan apa yang dijanjikan , tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
 13

  

 

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. 

Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, 

apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, 

sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan 

suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.
 14

 

 

 

                                                           
11 Ibid 
12Yahman, Op.Cit, hlm.81 
13 Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung, PT Intermasa, 1979, 
14 M.Yahya Harahap,Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60 
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C. Tinjauan Umum Pembuktian dalam Peradilan 

 

 

1. Pembuktian dalam Peradilan Pidana 

 

 

Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 

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

undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 

didakwakan.
15

 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan 

mengenai pengertian pembuktian melainkan hanya memuat peran pembuktian 

dalam Pasal 183 yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

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

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

terdakwalah yang bersalah melakukannya.  

 

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (Conviction In 

Time) 

 

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan 

yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" 

hakim semata, jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya 

terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim 

                                                           
15 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 273 
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tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada, sekalipun alat 

bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah 

yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam 

memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.
16

  

 

2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(Conviction In Raisone) 

 

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan 

penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk 

menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai 

pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang 

sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang 

tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-

undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan 

undang-undang, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem 

pembuktian bebas. 
17

 

 

3. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positive 

Wettelijk Bewijs Theorie) 

 

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori 

pembuktian formal (formele bewijstheorie), teori pembuktian ini dikatakan 

secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa 

undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu 

perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka 

                                                           
16 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 241 
17 Munir Fuady, Op.Cit, hlm 56 
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keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin 

dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan 

ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk 

menentukan kesalahan terdakwa.
18

 

 

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief 

wettelijk) 

 

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian 

menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 

conviction in time yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya 

seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada 

cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

 

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem 

pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :  

 

a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah menurut undang-undang; 

  

b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, 

sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan 

salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara 

kedua unsur tersebu. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, 

tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.
19
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 M. Yahya Harahap, Op.Cit. hlm 257 
19

 Ibid, hlm 279 
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2. Pembuktian dalam Peradilan Perdata 

 

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, 

yaitu : 

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat 

mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan adanya 

bukti lawan.  

 

2. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi 

bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang 

mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:  

 

a. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat 

intuitif dan disebut conviction intime.  

 

b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut 

conviction raisonee.  

 

c. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain 

berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa 

perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan. 
20

 

 

 

Asas pembuktian, dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, 

Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi pasalnya semakna saja, yaitu 

barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau 

menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau 

adanya peristiwa tersebut.
21

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 127 
21

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group,  

   Jakarta, 2005, hlm 229   
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Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh 

Undang-Undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu : 

 

a. Teori Pembuktian Bebas  

 

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang 

beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang, 

maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.  

 

b. Teori Pembuktian Terikat  

 

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang 

beperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang 

diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:  

 

1) Teori Pembuktian Negatif  

 

Hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam melakukan penilaian 

terhadap suatu alat bukti tertentu. 

 

2) Teori Pembuktian Positif  

 

Hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian 

terhadap suatu alat bukti tertentu. 

 

3) Teori Pembuktian Gabungan  

 

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai 

pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting 

dalam hukum pembuktian perdata.
22

 

 

 

D. Penipuan dan Wanprestasi 

 

 

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum 

yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu 

hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan 

perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak 

pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup 

                                                           
22

 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT. Alumni, Bandung,  2013,  

   hlm 53 
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sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata 

bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau 

korban, hal ini merupakan penipuan.
23

  

 

Pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanpresatasi itu terjadi setelah 

debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-

kadang disuratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena 

hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.
24

 

 

 

E. Tinjauan tentang Putusan Hakim 

 

Setiap putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu yang 

bersumber dari aturan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara atau sumber 

hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang 

hidup dan berkembang didalam masyarakat, putusan pengadilan merupakan 

tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sehingga 

pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, hakim itu 

sendiri, ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana tertuang 

dalam setiap putusan pengadilan yakni Demi Ketuhanan yang Maha Esa. 

 

 

                                                           
23

 Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, dalam Yurisprudensi  

   Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan Data Base Yurisprudensi.  
24
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Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana.  

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
25

 

 

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas 

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 11 

KUHAP menyebutkan bahwa 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 serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

 

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan 

menjatuhkan keputusan yang dinamakan dengan putusan hakim, yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan yang terbukan untuk umum yang bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.  

 

                                                           
25 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1997, hlm 74 
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Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno 

dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu : 

a. Tahap menganalisis perbuatan pidana ;  

b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana ;  

c. Tahap penentuan pemidanaan.
26

 

 

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:  

 

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

 

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang 

memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 

 

Sesudah putusan pemidanan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu 

kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu : 

 

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) huruf a 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak 

putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah 

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang 

tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) huruf b jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana). 

                                                           
26

 Ahmad Rifai , Op.Cit, hlm 96. 
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3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mangajukan grasi, dalam hal ia 

menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana). 

 

4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan 

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak 

hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana ,Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

 

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a 

(menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 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) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

  

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang adanya formalitas yang harus 

dipenuhi dalam pembuatan surat putusan pemidanaan, yang jika tidak terpenuhi 

maka keputusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum. 

Ketentuan tersebut adalah : 

 

a. Kepala putusan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” ; 
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b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa ; 

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; 

d. Pertimbangan yang disususn secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktiana yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; 

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan 

disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan ; 

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 delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan 

yang dijatuhkan ; 

i. Ketentuan kepada barang siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ; 

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ; 

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

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

dan nama panitera. 


