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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan 

dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya, dengan kata lain kesadaran jiwa 

orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak 

pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. 

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang 

dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan 

sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.
16

 

Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah 

kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan 

atau tidak melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan tidak 

dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan 

hukum kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan 

antara keduanya terdapat hubungan erat dan saling terkait.
17

 

                                                           
16 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa, Jakarta, 1981, hlm 126 
17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm 106 
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Dipidananya sesorang tidak cukup jika seseorang telah melakukan perbuatan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, 

materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat, 

bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.
18

 

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup 

dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus ada kesalahan, 

atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak 

tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne 

schuld keine strafe).
19

 

Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan 

normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) 

kemampuan: 

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. 

b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan 

masyarakat tidak dibolehkan. 

c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
20

  

 

 

                                                           
18Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan,  menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa  

Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana.Prana Media, Jakarta, 2002, hlm 74 
19Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 73 

20Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.   Universitas 

Lampung. Lampung, 2007, hlm 108 
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Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana 

harus memenuhi rumusan sebagai berikut: 

a. Adanya perbuatan yang disengaja. 

b. Pelaku harus mampu bertanggungjawab. 

c. Bahwa pelaku insyaf atas perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan 

yang dapat dipidana. 

d. Tidak ada alasan pemaaf.
 21

 

Selanjutnya, dalam kajian hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan 

tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan 

pembenar. Alasan pemaaf adalah suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang 

dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. 

Selain hal di atas, ada juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada Undang-undang 

yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. 

Pasal 44 KUHP: 

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan 

padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu 

karena penyakit, tidak dapat dipidana. 

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, 

                                                           
21Suharto, Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 

1996, hlm 108 
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maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah 

sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 

3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 

 

Pasal 48 KUHP: 

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. 

Pasal 49 KUHP: 

1. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri 

maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat 

dekat pada saat itu yang melawan hukum. 

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana. 

Pasal 50 KUHP: 

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang 

tidak dipidana. 

Pasal 51 KUHP: 

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang 

diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. 

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, 

kecuali jika diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya 

termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. 

 

Van Hammel, pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah disyaratkan 

bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja (opzet) itu hanya dapat 

ditujukan kepada: 

a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun 

tindakan untuk tidak melakukan sesuatu. 
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b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-

undang. 

c. Dipenuhi unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.
22

 

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku 

karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum 

pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. 

B. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain 

perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-

undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat 

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
23

 

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

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

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
24

  

                                                           
22 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 284 

23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm 152-153 

24 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,  Universitas 

Lampung, Lampung, 2007, hlm 81 
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Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu 

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa larangan diajukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
25

 

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 

a. Definisi menurut teori, adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahtraan umum. 

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian (felt) yang oleh 

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum.
26

 

 

Simons (C.S.T. Kansil, 2004: 37-38), peristiwa pidana itu sendiri adalah “Een 

Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verban Staande handeling Van 

een Toerekenungsvabaar persoon”. Terjemahaan bebasnya adalah perbuatan salah 

dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang 

mampu bertanggungjawab. 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-

Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

                                                           
25 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,  Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54 
26 Tri Andrisman, Op.cit, hlm 81 
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c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan 

itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan hukum. 

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 

yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.
27

 

 

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang 

berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni 

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat 

dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara 

umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin 

dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja 

hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan 

tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di 

dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian 

pidana. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang 

melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan.
28

 

Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk 

                                                           
27 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 93 

28 P.A.F. Lamintang,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

e. Perasaan takut atau vress. 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :  

1. Sifat melanggar hukum 

2. Kualitas dari si pelaku 

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
29

 

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni :  

1. Kesengajaan (Opzet) 

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. 

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :  

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 

b. Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 

akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman 

pidana. 

c. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-

Bewustzinj). 

d.  Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, 

tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 

itu. 

e. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij 

Mogelijkheids-Bewustzijn). 

                                                           
29 Ibid, hlm 193 
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Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan 

suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan 

suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

2. Alpa (Culpa) 

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si 

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang 

berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi .
30

 

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut 

merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada 

akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus 

cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 

a. Perbuatan pidana (delik) formal, adalah suatu perbuatan yang sudah 

dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang 

dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. 

b. Delik material, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat 

yang timbul dari perbuatan itu. 

c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. 

d. Delik culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja. 

e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan bantuan 

orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. 

                                                           
30 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 

65-72 
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f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sebelum tahun 1918 

dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu: 

a. Kejahatan (Crime). 

b. Perbuatan buruk (Delict). 

c. Pelanggaran (Contravention). 

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku 

sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis, yaitu kejahatan (misdrijven) dan 

pelanggaran (overtredingen).
31

 

C. Kejahatan Pemalsuan Surat 

1. Pemalsuan Surat Pada Umumnya 

Definisi mengenai kejahatan pemalsuan surat yang didapat penulis dari berbagai 

referensi yang ada, pada dasarnya adalah kejahatan yang mana di dalamnya 

mengandung sistem ketidak benaran atau palsu (obyek), yang tampak dari luar 

seolah-olah benar, namun sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam 

bentuk (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP , yang rumusannya 

adalah sebagai berikut:   

 

                                                           
31 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 45  
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Pasal 263 ayat (1) : 

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai 

atau meyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 

dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena 

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 

Pasal 263 ayat (2) : 

“Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai 

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu 

dapat menimbulkan kerugian”. 

Dalam Pasal 263 tersebut ada dua kejahatan, masing-masing dirumuskan pada 

ayat (1) dan ayat (2) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:  

Unsur-unsur objektif:  

a. Perbuatan:  

1) Membuat palsu; 

2) Memalsu; 

b. Objeknya, yakni surat; yang dapat menimbulkan suatu hak; yang 

menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan 

hutang; yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal; 

c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. 

Unsur subjektif: 

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah 

isinya benar dan tidak palsu.  

Sedangkan rumusan pada ayat (2) mempunyai unsur sebagai berikut:   

Unsur-unsur obyektif:  

a. Perbuatan:  memakai;  

b. Obyeknya:   
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1) Surat palsu 

2) Surat yang dipalsukan 

Unsur-unsur subyektif:  Dengan sengaja 

Surat (Geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan 

yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi 

buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, 

dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan 

cara apapun.
32

 

Membuat surat palsu atau pemalsuan surat adalah sebuah surat yang seluruh atau 

sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang 

sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:   

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau 

bertentangan  dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian 

disebut dengan pemalsuan intelektual (intelectuele valschheid). 

2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain 

selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang sedemikian ini disebut 

dengan pemalsuan materil (Materiele Valschheid). Palsunya surat Atau 

tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.
33

 

Sedangkan perbuatan memalsukan (Vervalsen) surat adalah berupa perbuatan 

mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah 

surat yang berakibat sebagai atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan 

isi surat semula. Tidak penting apakah perbuatan itu lalu isinya menjadi benar 

ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan 

                                                           
32 Adami. Chazawi,. Kejahatan Terhadap Pemalsuan,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 99 

33 Ibid, hlm 99 



26 

 

 

mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsukan surat telah 

terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.
34

 

Perbedaan prinsip antara perbedaan membuat surat palsu dan memalsu surat 

adalah, bahwa membuat surat palsu atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan 

dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau 

seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan 

dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang 

demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan 

perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah 

surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya 

(termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu 

yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh 

isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang 

demikian disebut dengan surat yang dipalsu.
35

 

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat dalam Ayat (1) yakni dengan maksud 

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu 

itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Maksud yang demikian sudah harus 

ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai suatu perbuatan itu. 

Pada unsur atau kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung 

makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat 

yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya 

orang, dimana orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni 

                                                           
34 Ibid, hlm 100 
35 Ibid, hlm 101 
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orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada 

umumnya dan bisa juga orang tertentu.
36

 

Unsur lain dari pada pemalsuan surat terdapat pada ayat(1), yaitu jika pemakaian 

surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian 

yang timbul tidak perlu diinginkan atau dimaksudkan petindak. Dalam unsur ini 

terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini 

ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat atau unsur itu, dan (2) karena 

penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian 

itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan  “dapat”.
37

 

Oleh karena dipisahnya antara kejahatan membuat surat palsu dan memalsu surat 

dengan kejahatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, maka terhadap hal yang 

demikian dapat terjadi pelanggaran Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dapat 

dilakukan oleh orang yang sama. Dalam hal yang demikian telah terjadi 

perbarengan perbuatan. 

2.  Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik 

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut: 

Pasal 266 ayat (1)  

“Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta 

otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, 

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian 

itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. 

 

 

                                                           
36 Ibid, hlm 105 
37 Loc.cit 
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Pasal 266 ayat (2) 

“Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 

akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”. 

Ada 2 (dua) kejahatan dalam pasal 266, masing-masingdirumuskan pada ayat 1 

dan ayat 2. 

Ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

Unsur-unsur objektif: 

a. Perbuatan; menyuruh memasukan 

b. Objeknya; keterangan palsu 

c. Ke dalam akta otentik 

d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu 

e. Jika pemakaiannya menimbulkam kerugian 

 

Unsur subjektif:  

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan 

itu sesuai dengan kebenaran. 

Ayat ke-2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

Unsur-unsur objektif: 

a. Perbuatan: memakai 

b. Objeknya: akta otentik tersebut pada ayat (1) 

c. Seolah-olah isinya benar 

Unsur subjektif: dengan sengaja 
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Dalam rumusan tersebut di atas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh 

untuk memasukan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari 

unsur/kalimat “ke dalam akta otentik” dalam rumusan ayat (1). Bahwa orang 

tersebut adalah si pembuat akta otentik. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akta otentik  itu dibuat oleh pejabat umum 

yang menurut undang-undang berwenang untuk membuatnya, misalnya Notaris , 

Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
38

 

Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. 

Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukan 

keterangan palsu.
39

 

Perbuatan menyuruh memasukan mengandung unsur-unsur: 

a. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa 

(objek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan 

ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukan, bukan 

dari pejabat pembuat akta otentik. 

b. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif  dari orang yang meminta 

dibuatkannya akta otentik, maka dalm perkataan/unsur menyuruh 

memasukan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan 

keterangan-keterangan tentang suatu hal, hal mana adalah bertentangan 

dengan kebenaran atau palsu. 

c. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui  bahwa keterangan yang 

disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukan keterangan kepadanya 

itu adalah keterangan yang tidak benar. 

d. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak 

benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta 

otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.
40

  

                                                           
38 Ibid, hlm 112 
39 Ibid, hlm 105 
40 Ibid, hlm 113 



30 

 

 

Objek keterangan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang 

bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana tentang sesuatu hal/kejadian, 

Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus 

dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan unsur objek surat yang 

diperuntukan untuk membuktikan sesuatu hal dari pasal 263, unsur sesuatu hal 

dari pasal ini sama pengertiannya dengan sesuatu hal dari pasal 266 tersebut .
41

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim 

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP yang menyebutkan 

bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang untuk mengadili. Selain didalam KUHAP, pengertian mengenai 

hakim juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim 

adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-

Undang. 

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab 

II Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009); 

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009); 

3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau 

                                                           
41 Ibid, hlm 114 
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hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah 

seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009); 

4. Ketua Majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan 

apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 

ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan 

pihak yang diadili atau advokat (Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009); 

5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia 

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang 

sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan 

pihak yang berperkara (Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009). 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh 

Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. 

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah 

pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas 

terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan 

pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang 

pengadilan. 
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b) Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan 

sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan 

terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa 

penuntu umum ataupun dari pensihat hukum. 

c) Keterangan Saksi 

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 

keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat 

sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan 

dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama 

dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. 

d) Barang-barang Bukti 

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan 

penyitaan dan diajukan penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang 

mana meliputi: 

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana aatau sebagai hasil tindak pidana; 

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkan; 

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana; 

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 
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Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab 

Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu; keterangan saksi; 

keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti 

yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam 

menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah 

barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui 

oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. 

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 

a) Latar belakang terdakwa 

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa 

dalam melakukan tindak pidana kriminal. 

b) Akibat perbuatan terdakwa 

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban 

ataupun kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa 

dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk 

kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka 

senantiasa terancam. 

c) Kondisi diri terdakwa 

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis 

terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang 

melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat 
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kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan 

dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran yang 

sedang kacau, keadaan marah, dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan 

dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat. 

d) Agama terdakwa 

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar 

melatakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus 

menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu 

sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuta kejahatan.
42

 

  

                                                           
42 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 212-220 

 


