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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pemberi keterangan palsu dalam 

pembuatan akta otentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

Nomor 885/Pid/B/2011/PN.TK, dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap 

Terdakwa Drs. Abas Yusuf Bin Yusuf yang telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pemberi keterangan palsu dalam 

pembuatan akta otentik. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa 

dipidana penjara selama enam bulan penjara. Pertanggungjawaban pidana 

tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (dolus), yaitu 

pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melakukan pemberian keterangan 

palsu dalam akta otentik  dilarang oleh undang-undang, tetapi ia tetap 

melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak ada alasan pembenar maupun 

pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.  

 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana tindak pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 885/Pid/B/2011/PN.TK 

adalah Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti yang sah, terdiri dari keterangan 
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saksi, keterangan ahli, surat,  dan keterangan terdakwa. Selain itu dasar 

pertimbangan lainnya adalah hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa 

melanggar hak milik orang lain, merugikan orang lain, mendapatkan 

keuntungan secara ekonomi dari kejahatan yang dilakukannya serta merugikan 

korban, dan menimbulkan keresahan pada masyarakat sebagai akibat dari 

perbuatannya. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan 

menyesali atas segala perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan dan 

belum pernah dihukum.  

 

B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aparat penegak hukum hendaknya bekerja lebih maksimal dalam jaringan 

sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemberian keterangan palsu dalam 

akta otentik berupa serifikat tanahuntuk mempertanggungjawabkan tindak 

pidana yang dilakukannya. Hal ini penting dilakukan sebab pemberian 

keterangan palsu dalam akta otentik berupa serifikat tanah ini merugikan 

orang lain dan melawan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana 

maupun undang-undang bidang pertanahan. 

 

2. Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan 

sertifikat hak-hak atas tanah, juga perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman 

data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak 

tumpang tindih atau terdapat dua sertifikat atau lebih di atas satu bidang tanah.  

 


