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ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF WITNESS TESTIMONY WITHOUT OATH 

IN FRAUD CRIME TRIAL 

(Study of Decision No: 105/Pid.B/2014/PN.Met) 

 

By 

 

Herdy Alwan Novantra 

 

Generally, people can become a witness in court. The examination of witness without  

oath in a fraud crime case in Pengadilan Negeri Kelas IB Metro on case number 

105/Pid.B/2014/PN.Met raises many questions that made the problems in this study is 

whether the testimony without oath specified in the decision in accordance with the rules 

in the Criminal Code and why there are different rules in the examination of witnesses 

that still has a relationship with the defendant in the Criminal Code as well as whether 

there are differences in perception by the judge to the witness statement given a de 

charge compared with a charge witness. 

The method used in this study with normative juridical approach and empirical 

jurisdiction. The data collection is based on literature studies and field studies, while data 

processing is done by editing methods, systematization and classification data. The 

sample in this study include the Judge in the District Court of Class IB Metro, Attorney at 

Metro State Attorney and the Academics section of Criminal Law Faculty of the 

University of Lampung.  

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the basis of the 

judge not made swear an a de charge witness named Ermanto while testifying at the trial 

is because him a sibling of the defendant. Criminal Procedure Code regulates the 

differentiation examination of the witness that they have a blood relationship or kinship 

with the defendant as set out in Article 168 and 169 Criminal Procedure Code to avoid 

their testimony is not an objective of witnesses against the defendant. Differences in 

perception by the judge to the witness a de charge, the judges tend to doubt the veracity 

of the testimony of a de charge due to the possibility that the witness is only likely to 

testify about the things that can relieve the defendant alone so the judge will skew more 

to trust the testimony of witnesses a charge if caption a de charge witness is different 

from a charge witness testimony, but judges would still consider other evidence.  

Suggestions: Judge in examining witnesses should not see these witnesses come from any 

side, but in assessing witness testimony the judge must be based on Correspondence 

between witness testimony to one another, Correspondence between witness testimony 

with other evidence, reasons that might be used by a witness to provide certain 

information, way of life, morality and everything that can affect whether or not the 

information is believed to be more objective judges again in making a decision. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI TANPA SUMPAH 

DALAM SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN 

(Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met) 

Oleh 

 

Herdy Alwan Novantra 

 

Semua orang pada umumnya dapat menjadi seorang saksi di pengadilan.  Pemeriksaan 

saksi tanpa sumpah dalam perkara pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro 

pada perkara nomor 105/Pid.B/2014/PN.Met menimbulkan pertanyaan yang dijadikan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah kesaksian tanpa sumpah yang tercantum 

dalam putusan tersebut sesuai dengan aturan dalam KUHAP, mengapa terdapat 

perbedaan aturan dalam pemeriksaan saksi yang masih memiliki hubungan dengan 

terdakwa dalam KUHAP dan apakah terdapat perbedaan persepsi oleh hakim terhadap 

keterangan yang disampaikan saksi a de charge dibandingkan dengan saksi a charge.  

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan 

pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi dan klasifikasi data. 

Sampel dalam penelitian ini meliputi Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Metro, 

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro dan Akademisi bagian Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar 

hakim tidak menyumpah saksi a de charge yaitu Ermanto saat memberikan kesaksian 

adalah ia merupakan saudara kandung terdakwa. Aturan tentang pembedaan pemeriksaan 

terhadap saksi yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa 

tercantum dalam Pasal 168 dan 169 KUHAP untuk menghindari adanya kesaksian yang 

tidak objektif dari saksi. Terdapat perbedaan persepsi oleh hakim kepada saksi a de 

charge, yaitu hakim cenderung meragukan kebenaran dari keterangan saksi a de charge 

dikarenakan kemungkinan saksi hanya cenderung bersaksi mengenai hal-hal yang dapat 

meringankan terdakwa saja sehingga hakim akan condong lebih mempercayai keterangan 

saksi a charge apabila keterangan saksi a de charge berbeda dengan keterangan saksi a 

charge namun hakim juga akan tetap mempertimbangkan dengan alat bukti lain.  

Saran: Hakim dalam menilai keterangan saksi seharusnya tidak melihat saksi tersebut 

berasal dari pihak manapun, melainkan harus beracuan pada persesuaian keterangan saksi 

satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang 

mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup, 

kesusilaan serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan 

itu dipercaya sehingga hakim dapat lebih objektif lagi dalam membuat suatu putusan. 

 

Kata Kunci: Saksi, Keterangan Saksi, Persidangan, Persepsi Hakim. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan 

hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang 

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, 

artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah dan 

menurut Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

negara hukum Republik Indonesia.  

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus merdeka, harus bebas, tidak 

boleh ada pengaruh kekuasaan pemerintahan, tidak boleh ada campur tangan oleh 

pihak manapun, ia harus mandiri.
1
 Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan 

bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara 

yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum 

yang berlaku.  

                                                           
1
Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. 2012. 

hlm. 55 
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Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 

pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-

pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, selain 

berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga 

didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam 

mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu 

dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan suatu 

putusan. Maka dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat 

harus dapat dipertanggungjawabkan. 
2
 

Makna dari keyakinan hakim bukan diartikan semata-mata perasaan hakim secara 

pribadi sebagai manusia, akan tetapi dalam hal keyakinan ini hakim telah 

meyakini bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan 

dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sesuai dengan 

Pasal 183 KUHAP “ Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut 

dalam  KUHAP,  pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian 

alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu 

bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping 

                                                           
2
 Lilik Mulyadi. Putusan Hakim dalam Acara Pidana.Bandung. Citra Aditya Bakti. 2007. hlm. 3 
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pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian 

dengan alat bukti keterangan saksi. 

Semua orang pada umumnya dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada 

pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak diwajibkan bersaksi di 

pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP. Selanjutnya 

dalam Pasal 171 KUHAP dicantumkan mengenai pengecualian bagi orang-orang 

yang diperbolehkan untuk tidak mengucap sumpah sebelum bersaksi di 

Pengadilan.  

Semua saksi yang hadir dalam persidangan memiliki hak untuk diperlakukan 

sama selama proses pemeriksaan. Kenyataannya, meskipun sama-sama berstatus 

sebagai saksi, tanggapan buruk atau kecurigaan hakim terhadap saksi yang 

dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam praktek persidangan tidak dapat dihindari, 

sehingga sering kali hakim meragukan keterangan yang disampaikan oleh saksi 

dari pihak terdakwa  pada proses pemeriksaan di pengadilan.  

Perkara tersebut bermula dari kasus penipuan yang terjadi di kota Metro Provinsi 

Lampung  yang dilakukan oleh seorang pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Inti Dana Sentosa bernama Adit Iskandar terhadap seorang nasabah bernama 

Sapari Bin Marjan sebagai korban penipuannya yang mengalami kerugian hingga 

Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses pemeriksaan sidang perkara tindak 

pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kelas I B Metro, salah seorang saksi tidak 

diambil sumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Saksi yang bernama 

Ermanto diajukan ke persidangan sebagai salah satu saksi yang meringankan dari 
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Pihak Terdakwa Adit Iskandar. Ermanto dihadirkan untuk memberi kesaksian 

setelah saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dihadirkan oleh 

pihak terdakwa selesai memberikan keterangannya dibawah sumpah. Ermanto 

memberikan keterangannya dengan tidak disumpah sesuai dengan yang tercantum 

dalam Putusan Hakim Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met. Setelah saudara Ermanto 

selesai memberikan keterangan, saksi lainnya dari pihak terdakwa dipanggil untuk 

memberikan keterangannya, saksi tersebut kemudian memberikan kesaksiannya 

dibawah sumpah menurut agama islam.  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor dan landasan apa saja 

yang membuat hakim tidak memerintahkan saksi Ermanto untuk mengucap 

sumpah sebelum bersaksi dan kekuatan hukum dari keterangan saksi yang tidak 

diambil sumpah tersebut serta pembahasan mengenai aturan kesaksian tanpa 

sumpah dalam KUHAP. Lebih lanjut lagi dalam penelitian ini akan dilakukan 

penelitian tentang pandangan (perspektif) hakim kepada saksi yang dihadirkan 

oleh terdakwa dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak penuntut.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis 

Penggunaan Keterangan Saksi Tanpa Sumpah dalam Sidang Perkara Tindak 

Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah penggunaan keterangan saksi tanpa sumpah dalam putusan 

nomor 105/Pid.B/2014/PN.Met sesuai dengan aturan persidangan dalam 

KUHAP? 

b. Mengapa terdapat perbedaan Prosedur Pemeriksaan Saksi yang Memiliki 

Hubungan Darah atau Kekerabatan dengan Terdakwa dalam KUHAP? 

c. Apakah terdapat perbedaan persepsi hakim terhadap keterangan yang 

disampaikan saksi a de charge dibandingkan dengan saksi a charge dalam 

persidangan? 

 

2. Ruang Lingkup 

Topik penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang 

lingkupnya membahas seputar penggunaan keterangan saksi tanpa sumpah dalam 

sidang perkara tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro. 

Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian yaitu di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Kelas I B Metro yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2015.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas tentang: 

a. Kesesuaian penggunaan keterangan saksi tanpa sumpah dalam putusan 

nomor 105/Pid.B/2014/PN.Met  dengan aturan persidangan dalam KUHAP. 

b. Perbedaan Prosedur Pemeriksaan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah 

atau Kekerabatan dengan Terdakwa dalam KUHAP.  

c. Perbedaan persepsi hakim terhadap keterangan yang disampaikan saksi a de 

charge dibandingkan dengan saksi a charge dalam persidangan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Secara Teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu 

hukum pidana, khususnya mengenai tugas dan kewajiban seorang hakim 

dalam menjalankan tugasnya selama proses persidangan di pengadilan. 

b. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk memperluas wawasan 

penulis dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi para 

pembaca dalam rangka prosedur pengajuan dan pemeriksaan saksi di 

pengadilan. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang 

sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada 

dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi 

sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.
3
 

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendapat ahli hukum tentang kesaksian tanpa sumpah dalam 

persidangan yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis 

permasalahan yang ada. 

Pasal 171 KUHAP telah menentukan kriteria orang yang boleh diperiksa untuk 

memberi keterangan tanpa sumpah yaitu anak di bawah umur 15 tahun yang 

belum pernah menikah dan orang sakit ingatan atau jiwa walaupun hanya 

sementara (psikopat). 

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang berpendapat dalam penjelasan mengenai 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 KUHAP tersebut telah dikatakan, bahwa 

mengingat anak yang belum cukup umur lima belas tahun, demikian juga orang 

yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, 

yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka 

                                                           
3
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.1984. hlm.125. 
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tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu 

keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
4
 

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin menuliskan dalam bukunya, bahwa seorang 

hakim dianggap sebagai mulut undang-undang (hukum) yang dapat memberikan 

tafsiran atas peraturan hukum yang ada dan dapat melaksanakan peraturan hukum 

yang berlaku, untuk itu hakim wajib pula mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup di dalam masyarakat.
5
 

Teori tersebut sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara asumtif peranan hakim dalam memimpin 

jalannya pemeriksaan di Pengadilan dari tahap awal hingga tahapan akhir bahkan 

pengawasannya tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku dalam hal ini 

aturan yang tertulis dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa lah yang bersalah 

melakukannya”. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP selanjutnya mengatur tentang alat 

bukti yang yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. 

Wahyu Sasongko berpendapat bahwa dalam pelaksanaan suatu peraturan dapat 

terjadi penyimpangan-penyimpangan, namun dapat diterima karena memiliki 

dasar yang sah yaitu disebut dengan pengecualian (exemption), Dispensasi 

(dispensation), atau impunity (Impunity), yaitu suatu pengecualian atau 

                                                           
4
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum 

Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm.378. 
5
Kadri Husin dan Budi Rizki Husin.Op.Cit. hlm.55-56. 
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perlindungan dari hukuman karena adanya faktor tertentu. Adapula penyimpangan 

yang tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar yang sah yang berkaitan 

dengan adanya sanksi hukum.
6
 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.
7
 

Adapun pengertian istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan 

dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab 

musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.
8
 

b. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan 

dari pengetahuannya itu.
9
 

c. Sumpah dalam persidangan adalah Pengucapan janji yang dilakukan oleh 

saksi menurut cara sesuai agama yang dianutnya berisikan pernyataan 

bahwa saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dan 

tidak lain dari yang sebenarnya. 
10

 

                                                           
6
Wahyu Sasongko. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2010. 

Hlm.45-46. 
7
Soerjono Soekanto.Op.Cit. hlm.132. 

8
Sudarsono.Kamus Hukum.Jakarta. Rineka Cipta. 2007.hlm.32. 

9
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.Op.Cit. Hlm.4. 

10
Ibid. 
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d. Sidang pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili baik perkara 

pidana maupun perkara perdata di dalam ruang sidang pengadilan di bawah 

pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim.
11

 

e. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.
12

 

f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana.
13

 

g. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu 

atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau 

supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
14

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dan memahami penulisan 

ini secara keseluruhan, maka disusunlah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul penelitian dalam 

penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting 

disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan 

dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual 

serta sistematika penulisan. 

                                                           
11

Sudarsono.Op.Cit. hlm.442. 
12

 Surayin. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung. Yarsif Watampone. 2007. hlm. 187. 
13

Sudarsono.Op.Cit. hlm.92 
14

Andi Hamzah. KUHP dan KUHAP. Jakarta. Rineka Cipta. 2004. hlm.146 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam 

suatu pembahasan tentang pokok permasalahan yang diteliti mengenai pengertian 

hakim dan kewenangannya dalam proses peradilan pidana, pengertian 

pertimbangan hakim, pengertian kesaksian tanpa sumpah, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menentukan salah satu saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa tidak diambil 

sumpahnya dan apa akibat hukum atau dampak dari keputusan hakim tersebut 

bagi putusan itu sendiri serta jabatannya sebagai hakim menurut aturan 

perundang-undangan. 

V. PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan 

berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan 

alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa 

mendatang.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hakim dan Kewenangannya dalam Proses Peradilan Pidana 

Pengadilan merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan 

tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan di suatu Negara hukum seperti 

Indonesia, oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian 

suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. 

Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memiliki peranan penting karena hakim 

dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang 

diajukan ke pengadilan.
15

 

Bismar Siregar berpendapat bahwa segala putusan pengadilan selain harus 

memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau yang sumber 

hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, juga kaedah hukum 

yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab 

hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak 

hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas, 

                                                           
15

 P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 

1997. hlm. 33 
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tetapi yang lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan 

Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
16

  

Peranan hakim sangat dibutuhkan sebagai pihak yang memutuskan perkara 

dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim 

memegang peranan yang sangat penting dalam hal penjatuhan perkara tindak 

pidana meskipun hakim dalam pemeriksaan di persidangan berpedoman pada 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dakwaan yang dibuat 

oleh pihak kejaksaan, sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 

Kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU 

No.48/2009 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
17

 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 

badan peradilan dibawahnya yaitu: (1) Lingkungan Peradilan Umum; (2) 

Lingkungan Peradilan Agama; (3) Lingkungan Peradilan Militer; (4) Lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 

ayat (2) dan Pasal 2 UU No. 48/2009).
18

 

Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau 

Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah 

diserahkan kepada hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya, 

                                                           
16

 Bismar Siregar. Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan. Jakarta. Gema Insani Press. 1995. hlm. 36. 
17

Tri Andrisman. Sistem Peradilan Indonesia Sebelum dan Sesudah Merdeka. Bandar 

Lampung.Universitas Lampung. 2008. hlm.64 
18

Ibid. 
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menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman 

artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap 

orang budiman, ahli, dan orang bijaksana.
19

  

Definisi seorang hakim berdasarkan pada penjabaran diatas adalah seseorang yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan mengadili 

setiap perkara yang dilimpahkan pada pengadilan, seperti yang diatur dalam 

pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang 

No.48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan 

ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara atau mengadili perkara. 

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan 

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di 

sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur di dalam undang-undang 

ini.
20

 Seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan 

hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas karena hakim dianggap mengetahui 

hukum (Curialus Novit).  

Suatu perkara jika tidak ada aturan hukumnya, hakim harus menggalinya dengan 

ilmu pengetahuan hukumnya, jika aturan hukumnya kurang jelas maka seorang 

hakim harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, 

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

yang hidup di dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat atau 

                                                           
19

Sudarsono.Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 2007. hlm.156 
20

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum 

Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm.2. 
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ringannya hukuman wajib mengikuti semua prosedur peradilan dalam sidang 

pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang.
21

 

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan 

bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa 

dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Ada kalanya di dalam praktik hakim 

menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang memahami 

bahasa Indonesia. 

Sudarto dalam bukunya mengatakan bahwa kebebasan hakim mutlak dibutuhkan 

terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. 

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan 

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya; 

b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana; 

c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu apakah terdakwa memang dapat 

dipidana.
22

 

 

 

                                                           
21

 Gerson W. Bawengan. Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek. Jakarta. Pradnya Paramita. 

1993. Hlm. 17. 
22

 Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang. Yayasan Fakultas Hukum UNDIP. 1990. hlm. 74. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang 

menyatakan bahwa: 

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan”.  

B. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Jabatan hakim serta hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang No.48 

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Inti Kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan untuk mengadili dan memberikan keputusan setiap perkara baik 

perdata maupun pidana.Tugas tersebut dilaksanakan oleh hakim yang meliputi 

hakim tinggi dan hakim agung. 

Menurut Ahmad Rifa’I, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan 

segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil 

mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai 

dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak 

berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus 

mempertanggungjawabkan putusannya.
23

 

Alasan- alasan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam proses pengambilan 

keputusan terhadap suatu perkara pidana seharusnya dicantumkan pada surat 

putusan yang dibuat agar bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak baik 

penuntut maupun terdakwa, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat 

                                                           
23

 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar 

Grafika. 2010. hlm. 94. 
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dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan 

hukum.
24

 

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana 

diharapkan tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian akan 

didapati hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim nantinya yang 

melandasi pemikiran hakim sehingga hakim sampai pada putusannya, baik 

pertimbangan yang meringankan hukuman terdakwa, ataupun pertimbangan yang 

memberatkan hukuman terdakwa. 

Menurut Nanda Agung Dewantara, pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah 

pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian 

pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi materi putusan, bahkan 

putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk 

diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat 

menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan 

yang lebih tinggi.
25

    

Seorang Hakim pada dasarnya adalah seorang manusia biasa yang walaupun telah 

berusaha sebaik mungkin untuk bertitik tolak dari sikap-sikap seorang hakim yang 

baik, namun masih saja tidak luput dari kelalaian, kesalahan ataupun kekeliruan 

dalam proses peradilan hingga terkadang berakibat pada putusan yang diambilnya 

pada suatu perkara. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang 

luput ataupun kurang diperhatikan hakim dalam proses pengambilan keputusan. 

                                                           
24

 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara (Penyidikan dan Penyelidikan). Jakarta. Sinar 

Grafika. 2011. hlm. 57 
25

 Nanda Agung Dewantara. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah 

Perkara Pidana. Jakarta. Aksara Persada Indonesia. 1997. hlm. 50. 
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Apabila diperinci lebih dalam, aspek-aspek yang kerap muncul dan kurang 

diperhatikan oleh hakim dalam membuat keputusan pada praktik peradilan 

lazimnya dapat berupa: 

1. Kelalaian, kekurang hati-hatian dan kekeliruan/kehilafan hakim dalam 

lingkup hukum acara pidana yang tidak mengakibatkan putusan batal demi 

hukum, tetapi hanya sekedar “diperbaiki” oleh pengadilan tinggi/mahkamah 

agung. Apabila diuraikan lebih jauh, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

hal, antara lain yudex facti tidak secara teliti dan intens mengindahkan 

beberapa ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yudex facti mengindahkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap rumusan atau kualifikasi 

dari tindak pidana, yudex facti dalam menjatuhkan pidana dirasakan tidak 

adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sebagainya. 

2. Kelalaian, kekurang hati-hatian dan kekeliruan/kehilafan hakim dalam 

lingkup hukum acara pidana yang mengakibatkan putusan batal demi 

hukum (van rechtswegeneitig atau null and void). Apabila sampai demikian, 

dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan 

tinggi atau putusan yudex facti (pengadilan negri/ pengadilan tinggi) 

dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi/ Mahkamah Agung 

akan mengadili sendiri perkara tersebut. 

3. Kekeliruan, kesalahan penerapan hukum dan kesalahan penafsiran unsur-

unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum (ius 

commune) yang diatur dalam maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana khusus (Lilik Mulyadi, 2010). 
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Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga 

atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, 

terdakwa atau penasihat hukum.
26

 Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, 

hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila 

perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi penasihat hukum, 

penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. 

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud diatas, dicatat dalam 

buku himpunan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut 

sifatnya rahasia (Pasal 192 ayat (7) KUHAP). Dengan tegas dinyatakan bahwa 

pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu 

yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). 

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-

Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: 

“Segala putusan pengadilan selain harus membuat alasan dan dasar putusan 

tersebut, memuat pula pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili”. 

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, tentu saja 

hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis 

sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, 

filosofis dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan 
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tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi 

batal hukum karena kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd). 

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-

pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih 

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 

konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang 

bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 

Fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanya berlaku sebagai hasil 

pemeriksaan sementara (voor onderzoek), sedangkan fakta-fakta yang terungkap 

dalam pemeriksaan sidang (gerechtelijk onderzoek) yang menjadi dasar-dasar 

pertimbangan bagi keputusan pengadilan. Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam 

persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan 

dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang 

telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau 

penasehat hukumnya. Sebagai pejabat penegak hukum, hakim harus bersikap 

menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku.
27

 

Bentuk-bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim terhadap tuntutan 

pidana dari jaksa/penuntut umum dan pembelaan (pledooi) dari terdakwa dan atau 

penasihat hukumnya, yaitu: 

1. Majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, 

terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari jaksa/penuntut 

umum dan pledooi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. 
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2. Majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas 

saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan 

pledooi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Lazimnya dalam 

praktik seringkali dijumpai pertimbangan selintas tersebut dapat berupa, 

misalnya: 

“Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum 

karena tidak berdasarkan hukum dan fakta irrelevant untuk dipertimbangkan”. 

3. Majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan 

terhadap tautan pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum dan 

pledooi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang dalam 

pertimbangannya langsung menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan 

surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum. 

Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari 

tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai aspek 

teoritik dan praktik, pandangan doktrinal, yurisprudensi dan kasus posisi yang 

sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan putusannya.
28
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C. Pengertian Keterangan Saksi Tanpa Sumpah 

Adapun tujuan pokok dari pemeriksaan saksi-saksi adalah guna menyediakan 

bahan-bahan yang diperlukan dalam upaya pembuktian di persidangan, oleh 

karena itu dalam pelaksanaan saksi KUHAP menentukan tata cara sebagai 

berikut: 

a. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk 

apapun, atau dengan perkataan lain saksi memberikan keterangannya 

dalam keadaan bebas (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). 

b. Saksi dalam hal dengan berdasarkan alasan yang patut dan wajar tidak 

dapat datang kepada penyidik guna memberikan keterangannya, penyidik 

dapat melakukan pemeriksaan di tempat kediaman saksi tersebut (Pasal 

113 KUHAP). 

c. Saksi dalam hal ia bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang 

bersangkutan, maka pemeriksaan itu dapat dibebankan pada penyidik di 

tempat kediaman saksi yang bersangkutan (Pasal 119 KUHAP) 

d. Saksi yang diperiksa tanpa disumpah, dalam keadaan tertentu pemeriksaan 

tersebut dapat dilakukan dibawah sumpah. Pemeriksaan saksi yang 

dilakukan dengan sumpah tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 162 

KUHAP.  

e. Pemeriksaan saksi pada prinsipnya dilakukan sendiri-sendiri dengan tidak 

menutup kemungkinan untuk memeriksa saksi secara konfrontir apabila 

hakim merasa kepentingan penyidikan memerlukannya. Pemeriksaan saksi 

secara konfrontir tersebut dilaksanakan untuk mendapat kejelasan tentang 

hal-hal yang diterangkan oleh seorang saksi atau saksi-saksi. Pemeriksaan 
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semacam ini biasanya dilaksanakan apabila terdapat perbedaan antara 

keterangan satu saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi 

yang lain. 

f. Keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat di dalam berita acara 

pemeriksaan saksi dengan seteliti-telitinya sesuai dengan apa yang 

dikemukakannya dalam pemeriksaan tersebut. 

g. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi dan penyidik atau 

penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan. Saksi membubuhkan 

tanda tangannya setelah ia menyetujui isi pemeriksaan (Pasal 118 ayat (1) 

KUHAP). 

Seorang saksi apabila menolak menandatangani suatu berita acara pemeriksaan, 

penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan seperti yang 

tercantum pada Pasal 118 ayat (2) KUHAP. Kadang terjadinya penolakan 

penandatanganan berita acara tersebut oleh saksi disebabkan karena saksi 

beralasan bahwa isi dari berita acara pemeriksaan tersebut  tidak sesuai dengan 

apa yang diterangkannya. KUHAP tidak merinci alasan-alasan penolakan 

penandatanganan tersebut, dalam penjelasan Pasal 118 ayat (2) hanya dinyatakan 

dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara, ia harus memberikan 

alasan yang kuat. Berkaitan dengan ini, alasan-alasan yang diajukan tersebut 

haruslah berupa alasan-alasan yang masuk akal dan alasan-alasan tersebut harus 

dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi. 

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada 

pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, 

hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang isinya:  
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Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar 

keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 

1. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa. 

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 

ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan 

dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa. 

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP mengatakan pengecualian untuk memberi 

kesaksian di bawah sumpah yaitu: 

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: 

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 

kawin. 

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya 

baik kembali” 

Kedua pasal tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam memutuskan untuk 

memeriksa saksi dipersidangan di luar sumpah atau bahkan menolak saksi untuk 

memberikan keterangan. Pasal-pasal dalam KUHAP memang telah mengatur 

bahwa apabila seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan 

saudara atau masih memiliki hubungan keluarga seperti yang telah tercantum 
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dalam Pasal 168 KUHAP maka tidak dapat didengar kesaksiannya dan dapat 

mengundurkandiri menjadi saksi. 

D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar 

penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, 

palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau 

mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.
29

 

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak 

sebenarnya kepada orang lain tentang suatu  berita, kejadian, pesan dan lain-lain 

yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu 

tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang 

bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, 

untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. 

Tindak pidana penipuan masih sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. 

Seringnya terjadi tindak pidana penipuan di Indonesia dikarenakan banyak 

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya 

karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan 

penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk 

melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. 
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Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 

KUHP yang isinya sebagai berikut: 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan 

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk 

menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau 

menghapus piutang, diancam dengan  pidana penjara paling lama empat tahun” 

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakan orang lain untuk 

menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan 

seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP, dan untuk 

mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat 

menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki 

apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang 

dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak. 

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan 

beberapa cara antara lain dengan untung besar yang dijanjikan, contohnya seperti 

pada kasus penipuan yang terjadi di kota Metro Provinsi Lampung  yang 

dilakukan oleh seorang pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Inti Dana 

Sentosa bernama Adit Iskandar terhadap seorang nasabah bernama Sapari Bin 

Marjan sebagai korban penipuannya. Terdakwa Adit Iskandar bin Sahlan (alm.) 

pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan april 2012 

atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2012, bertempat di Bank Inti Dana 

Sentosa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Metro Barat, Kota 
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Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan sengaja untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau memakai nama palsu atau 

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan 

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau 

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

Terdakwa pada sekira bulan April 2012 saksi Sapari bin Marjan bersama dengan 

saudara Sunarto bin Mugiono datang ke kantor BPR Dana Inti Sentosa dengan 

maksud untuk menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 

5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang diberikan sebagai pelancar jalan pencairan 

dana pinjaman yang sudah diajukan oleh saudara Sunarto bin Mugiono agar cepat 

terlaksana melalui perantara terdakwa; 

Terdakwa menawarkan kepada saudara Sapari bin Marjan untuk melakukan 

transaksi jual beli 3 (tiga) unit kendaraan roda empat yang menurut keterangan 

Terdakwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik Bank Inti Dana Sentosa 

yang akan dilelang; 

Kendaraan roda empat yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saudara Sapari Bin 

Marjan adalah: 

a. 1 (Satu) unit kendaraan mobil jenis Jimny Katana; 

b. 1 (Satu) unit kendaraan mobil jenis Toyota Corrona, dan;  

c. 1 (Satu) Unit Truk Engkel merk Mitsubishi; 
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Terdakwa telah menerima uang dari saudara Sapari bin Marjan dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Sekira bulan April 2012 menerima Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari 

sdr. Sapari bin Marjan di Kantor BPR Dana Inti Sentosa guna mengurus 

pinjaman yang diajukan Sunarto bin Mugiono; 

2) Sekira tahun 2012 terdakwa menerima uang sebesar Rp.  37.000.000,- (tiga 

puluh tujuh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari sdr. Sapari bin Marjan 

di rumah Terdakwa sebagai uang pembelian 3 (tiga) unit kendaraan yang 

dijanjikan Terdakwa; 

3) Sekira dalam tahun 2012 terdakwa menerima uang sebesar Rp.  

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah sdr. Jauhari didaerah Nambah 

Rejo dari sdr. Sapari bin Marjan sebagai kekurangan pembelian 3 (tiga) unit 

kendaraan yang dijanjikan Terdakwa ; 

4) Sekira tahun 2012 Terdakwa menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) di rumah sdr. Jauhari didaerah Nambah Rejo dari sdr. 

Sapari bin Marjan sebagai kekurangan pembelian 3 (tiga) unit kendaraan 

yang dijanjikan Terdakwa ; 

5) Sekira pada tahun 2012 Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- 

(satu juta  rupiah)  yang  diterima  melalui  ATM  dari  sdr.  Sapari  bin  

Marjan  guna mengurus BPKB Kendaraan yang dibeli sdr. Sapari bin 

Marjan dari Terdakwa ; 

Terdakwa membujuk sdr. Sapari bin Marjan untuk melakukan transaksi adalah 

dengan ucapan bahwa harga dari mobil yang ditawarkan terdakwa murah yang 

jika dijual kembali maka akan mendapatkan keuntungan berlipat, karena bujuk 
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rayu tersebut sdr. Sapari bin Marjan tertarik untuk membeli kendaraan yang 

dijanjikan Terdakwa ; 

Terdakwa pernah mengirimkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Katana warna 

putih berikut STNK dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna 

kuning kepada sdr. Sapari bin Marjan namun kendaraan tersebut diambil kembali 

oleh Terdakwa dengan alasan uang yang telah diberikan oleh sdr. Sapari bin 

Marjan kepadanya kurang, hingga saat ini kendaraan yang dijanjikan Terdakwa 

tidak pernah diterima kembali oleh sdr. Sapari bin Marjan ; 

Akibat perbuatan Terdakwa, sdr. SAPARI Bin MARJAN mengalami kerugian 

sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), Perbuatan Terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; 

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau 

dengan melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah 

merugikan orang lain secara melawan hukum maka sesuai dengan uraian – uraian 

di atas, dengan begitu terdakwa adit iskandar telah memenuhi unsur melakukan 

suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Tindak 

Pidana Penipuan.  

Menurut Moch. Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa 

tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu 

muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar 
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memberikan sesuatu” serta unsus-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi 

menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. 
30
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Menurut Zainudin Ali, untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang 

ingin melakukan suatu penelitian, jawabannya adalah tergantung pada apa yang 

menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan atau perumusan masalah 

akan menentukan metode penelitian mana yang tepat untuk digunakan. Suatu 

karya ilmiah bisa memiliki lebih dari satu metode penelitian apabila terdapat 

laebih dari satu pertanyaan atau rumusan masalah di dalamnya.
31

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, 

doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan 

dengan permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan 

keputusan untuk mengizinkan saksi memberikan keterangan tanpa sumpah. 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek 

penelitian yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang 

                                                           
31

 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. hlm.13. 



32 

 

 
 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah 

penelitian yang bisa memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi 

penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan 

teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.
32

 

Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapatkan secara objektif di lapangan, 

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data 

pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.
33

 

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan 

yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan 

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Kelas I B Metro. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan terhadap 

buku-buku atau literatur maupun peraturan perundang-undangan yang 

dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, serta 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, 

pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum yang menyangkut analisis 

penggunaan keterangan saksi tanpa sumpah dalam peradilan tindak pidana 

penipuan. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 Tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) 

2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman RI 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

atas bahan hukum primer yang terdiri dari: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 



34 

 

 
 

2) Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Nomor Studi Putusan 

Hakim Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

terdiri dari literatur-literatur, kamus-kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia 

dan Kamus Bahasa Inggris serta Kamus Hukum juga berbagai keterangan 

media massa sebagai pelengkap, karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian 

para pakar sesuai dengan objek penelitian dalam memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. 

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Hakim pengadilan Negeri 

Kelas I B Metro dan Saksi ahli dari Fakultas Hukum Unila yang didatangkan pada 

hari yang sama dengan saksi tanpa sumpah dalam persidangan yang diangkat 

untuk diteliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber, maka 

penulis melakukan metode wawancara kepada narasumber-narasumber yang telah 

dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber. 

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode 

proporsional purposive sampling, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan 

berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.  
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Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B Metro  = 1 orang 

b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro    = 1 orang 

c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fak. Hukum Unila     = 1 orang 

Jumlah = 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada teknik 

pengumpulan dan pengolahan data yang relevan dan akurat.Penulis dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan, artinya data yang diperoleh di dalam penelitian ini 

berdasarkan pada studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer 

berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan 

hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan 

dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun 

pendapat para sarjana dan ahli hukum lainnya yang berhubungan 

dengan penulisan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

responden. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode wawancara (interview). 
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2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari data Primer maupun data sekunder selanjutnya akan 

mengalami proses-proses sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu data yang telah diperoleh kemudianakan diperiksa untuk 

mengetahui apakah masih ada kekurangan ataupun apakah data 

tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas. 

b. Sistemasi, yaitu melakukan penyusunan data secara berurutan sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

c. Klasifikasi data, yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu 

disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi 

menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan 

sesuai jenisnya. 

 

E. Analisis Data 

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-

tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula 

yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.
34

 Analisis 

terhadap data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu 

analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari 

data yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang 

didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara 

khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

                                                           
34

Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 2010. Hlm.66. 
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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai 

pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mempersilahkan saksi a de charge 

memberikan keterangannya di luar sumpah sesuai yang tercantum dalam Putusan 

Hakim Nomor 105/Pid.B/2014/PN.Met, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan Keterangan Saksi Tanpa Sumpah dalam Putusan Nomor 

105/Pid.B/2014/PN.Met Sesuai dengan Aturan KUHAP yaitu: Sesuai 

dengan yang tercantum dalam aturan persidangan dalam Pasal 168 dan 

169 KUHAP yang menjadi dasar hakim dalam keputusannya untuk tidak 

menyumpah saksi a de charge yaitu Ermanto saat memberikan kesaksian 

di persidangan karena saksi tersebut masih merupakan saudara kandung 

dari Terdakwa Adit Iskandar bin Sahlan.  

2. Perbedaan Prosedur Pemeriksaan Saksi yang Memiliki Hubungan Darah 

atau Kekerabatan dengan Terdakwa dalam KUHAP yaitu: Perbedaan 

pemeriksaan terhadap saksi yang masih memiliki hubungan darah atau 

kekerabatan dengan Terdakwa seperti yang tercantum dalam Pasal 168-
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169 KUHAP untuk menghindari adanya kesaksian yang tidak objektif dari 

saksi terhadap Terdakwa. 

3. Perbedaan Persepsi Hakim terhadap Keterangan Saksi A De Charge 

dibandingkan dengan Saksi A charge dalam Persidangan yaitu: hakim 

cenderung meragukan kebenaran dari keterangan saksi a de charge 

dikarenakan kemungkinan bahwa saksi hanya cenderung bersaksi 

mengenai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa saja dan cenderung 

menutupi kejadian yang sebenarnya, sehingga hakim akan condong lebih 

mempercayai keterangan saksi a charge apabila keterangan saksi a de 

charge berbeda dengan keterangan saksi a charge namun hakim juga akan 

tetap mempertimbangkan dengan alat bukti lain. 

B. Saran 

1. Hakim hendaknya dapat lebih cermat lagi dalam memperhatikan aturan 

dalam KUHAP yang akan digunakan untuk dasar dalam menjalankan 

suatu peradilan sehingga dapat lebih memberikan rasa keadilan bagi 

pihak-pihak yang berperkara. 

2. Hakim dan Jaksa harusnya bisa menjalankan peradilan dengan tidak hanya 

beracuan pada KUHAP saja, melaikan juga pada rasa keadilan dari hati 

nuraninya agar proses peradilan berjalan lebih baik lagi. 

3. Hakim dalam memeriksa saksi seharusnya tidak melihat saksi tersebut 

berasal dari pihak terdakwa ataupun jaksa penuntut umum, melainkan 

dalam menilai keterangan saksi hakim harus beracuan pada empat hal 

yang penting yaitu Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang 

lain, Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, Alasan 
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yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan 

tertentu, Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu 

dipercaya sehingga hakim dapat menilai suatu keterangan dengan lebih 

objektif lagi sebagai dasar untuk membuat suatu putusan. 
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