
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-

macam, tetapi tetap sebagai suatu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah

maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup

tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum.

Didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan dimana kepentingan

bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan

juga di dalam kehidupan bermasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat

berlangsung tanpa adanya jaminan akan kepastian hukum serta penegakan hukum

yang baik demi terwujudnya ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan

aktivitas.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan

atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan

merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.Penanggulangan

kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif

(penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi

terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik

yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari
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bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan

suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Jenis-jenis sanksi dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana pokok antara lain : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,

pidana denda dan pidana tutupan;

2. Pidana tambahan antara lain : pencabutan hak-hak tertentu,  perampasan

barang-barang tertentudan pengumuman putusan hakim.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum

Pidana Indonesia” menyebutkan:Hukum merupakan rangkaian peraturan-

peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat,

sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan,

kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.1

Tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat merupakan hal yang sangat perlu

diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelindung

masyarakat untuk menanggulangi meluasnya tindak pidana yang melanggar nilai

dan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif).

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang

terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam

1Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003),
hal. 14



3

artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di

masyarakat secara konkret.2

Aksi tindak pidana sepertinya selalu menemukan modus-modus baru untuk

melancarkan aksinya yang mana tingkat aksi pidana yang sudah sampai pada

tingkat mengkhawatirkan. Koperasi yang merupakan salah satu sokoguru

pembangunan kini bukan hanya dilihat sebagai alat mensejahterakan anggotanya

saja melainkan dapat dijadikan sebagai komiditi modus tindak pidana.Sehubungan

dengan semakin banyaknya aksi tindak pidana dewasa ini maka timbul pulalah

suatu modus operandi baru mengenai tindak pidana penyertaan dan perbarengan

menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh seorang bendahara koperasi di

Bandar Lampung yang bernama Duly Fitriana, S.H. M.H binti A.Abd. Roni.

Koperasi Al-Ikhlas pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang

berdiri pada tanggal 17 Maret 1973 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala

Direktorat Koperasi Provinsi Lampung (Badan Hukum) Nomor : 179/BH/8/73

tanggal 16 Agustus 1973 merupakan sebuah lembaga yang salah satu fungsinya

adalah bergerak dibidang simpan pinjam terhadap anggotanya sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Al-Ikhlas tanggal

18 Maret 1995 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Lampung dengan

Surat Keputusan Nomor : 227/BH/PAD/KWK.7/VIII/1996 tanggal 9 Agustus

1996 juncto Surat Keputusan Pengurus KPRI Al-Ihlas Kantor Departemen Agama

Kota Bandar Lampung Nomor : 01/AL-IKHLAS/SK/V/2008 tentang pembagian

2 Heni Siswanto, Hukum Pidana (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hal. 35
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tugas pengurus dan pengawas KPRI Al-Ikhlas Kantor Departemen Kota Bandar

Lampung.

Tindak pidana yang sering timbul diantaranya pemalsuan dokumen surat berupa

surat perjanjian akta kredit. Pemalsuan tersebut dapat berupa memberikan

keterangan palsu atau yang tidak berdasarkan fakta di lapangan secara bersama-

sama dan berlanjut baik sebagian maupun keseluruhan surat yang bertujuan

memuluskan pencairan dana.

Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih karena kejahatan

ini merupakan kejahatan yang sedikit rumit karena melibatkan banyak pihak.

Sehingga akan menimbulkan dua kategori yaitu pelaku utama dan pelaku turut

serta. Pelaku turut serta adalah pelaku yang turut membantu terjadinya tindak

pidana. Dalam kaitan ini seperti menggunakan surat palsu secara bersama-sama

dan berlanjut. Selain tindak pidana penyertaan yang lebih menekankan kepada si

pelaku, tetapi juga terdapat tindak pidana pembarengan yaitu perbuatan tindak

pidana lebih dari satu aturan pidana yang dilanggar, jadi lebih ditekankan pada

perbuatan si pelaku seperti perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang memberikan keterangan

palsu dalam akta otentik adalah berupa ancaman hukuman perdata yakni memberi

ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap si penderita, dan secara

pidana kepada penghadap layak diberi hukuman pidana penjara sebab telah

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan dan telah terbukti secara

sah melakukan kejahatan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam
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Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yakni ”secara

bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik”.

Pihak yang terkait didalam perkara ini adalah antara lain : Duly Fitriana, SH. MH.

Binti A. Abd. Roni selaku Bendahara Koperasi Al-Ikhlas Kantor Kementerian

Agama Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan

KPRI Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung Nomor :

07/KEP/RAT-34/2008 tanggal 21 April 2008 secara bersama-sama dengan

Maulana Marsad Bin Mahad Selaku Ketua Koperasi Al-Ikhlas Kantor Kementrian

Agama Kota Bandar Lampung (KPRI Al-Ikhlas) dan Rohaya, S.Ag Binti M.

Umar selaku Wakil Sekretaris Koperasi Al-Ikhlas Kantor Kementrian Agama

Kota Bandar Lampung (yang perkaranya diajukan penuntutannya secara terpisah)

serta M. Widoto Alias Wiwit (Alm) (Pegawai CIMB Niaga Cabang Bandar

Lampung).

Saudara Duly Fitriana, SH. MH.Binti A. Abd. Roni sekiranya pada tanggal 18

September 2007 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya

pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di

Koperasi Al-Ikhlas Kantor Kementrian Agama Kota Bandar Lampung yakni di

jalan K.H.A.Dahlan No. 28 Pahoman, Bandar Lampung atau pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Saudara Duly Fitriana, SH. MH.Binti A. Abd. Roni didakwa oleh jaksa penuntut

umum baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membuat

secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari
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sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian itu dapat

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, antara beberapa perbuatan

tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

perbuatan berlanjut.

Berdasarkan atas uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya

dalam sebuah penelitian penyusunan skripsi yang diberi judul

”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Penyertaan

dan Pembarengan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu (Studi Putusan

Nomor: 47/Pid./2012/PT.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang

melakukan penyertaan dan pembarengan tindak pidana menggunakan surat

palsu?

b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

seseorang yang melakukan penyertaan dan pembarengan tindak pidana

menggunakan surat palsu?

2. Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah, keilmuan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah ilmu Hukum Pidana. Objek Penelitian ini yaitu

pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan penyertaan dan
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pembarengan tindak pidana menggunakan surat palsu. Kurun waktu penelitian ini

adalah 1 (satu) tahun yaitu 2012 – 2013. Lingkup Lokasi Penelitian ini adalah di

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terkait Putusan nomor register perkara:

47/Pid./2012/PT.TK

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah untuk :

a. Mengetahui dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang

yang melakukan penyertaan dan pembarengan tindak pidana

menggunakan surat palsu.

b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam

perkara penyertaan dan pembarengan tindak pidana menggunakan surat

palsu.

2.    Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dikalangan

akademisi, kalangan yang menggeluti bidang hukum seperti mahasiswa  dan

mahasiswi fakultas hukum serta bermanfaat bagi penulis sendiri terutama

tindak pidana penyertaan dan pembarengan mengenai dalam hal

pertanggungjawabannya serta dasar putusan hukum hakim dalam

menjatuhkan putusan.
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b. Kegunaan Praktis

1) Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

2) Mengembangkan daya kreatifitas dalam penalaran sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah

diperoleh.

3) Memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dibidang hukum

terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang

melakukan penyertaan dan pembarengan tindak pidana menggunakan surat

palsu.

4) Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan tindak pidana agar lebih

profesional dalam menegakan hukum di negara ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.3

Manfaat :

a. Mencermati dokumentasi dari riset-riset sebelumnya pada area masalah yang

sama secara umum

b. Mengontrol pengujian suatu hubungan

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 125
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c. Meningkatkan pengetahuan atau pengertian terhadap suatu fenomena

pengamatan

d. Pembentukan hipotesis untuk melihat apakah formula teori adalah valid atau

tidak.

Kerangka teoritis dapat disebut juga suatu model yang menerangkan bagaimana

hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam

suatu masalah tertentu.

Syarat dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur

tindak pidana saja. Meskipun 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.4 Untuk adanya kesalahan

yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :5

a. Melakukan perbuatan pidana,

b. Mampu bertanggung jawab,

c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Membahas permasalahan penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana,

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat

dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya

pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

4Chairul Huda,Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta:Prenada Media,
2006), hal. 74
5Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal.
79
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dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan

sebagai pembuat suatu tindak pidana.6

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang

terjadi atau tidak.7

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah

melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah melakukan

suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh

undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang telah dilarang, ia akan

diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dilihat dari sudut kermampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang

mampu bertanggungjawab yang hanya diminta pertanggungjawaban. Pada

umumnya, seseorang mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal

yaitu :

1. Keadaan Jiwanya :

a. Tidak terganggu penyakit terus menerus atau sementara,

b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gila,idiot, dan sebagainya),

c. Tidak terganggu karena terkejut (hipnotisme, amarah yang meluap, dan

sebagainya).

6Ibid, hal. 80
7Saefudien, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 124
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2. Kemampuan Jiwanya :

a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya,

b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah

dilaksanakan atau tidak,

c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk

membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus

juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan

bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka

dalam praktek dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu dan

bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas

perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang

tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang

dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan

sebagai pembuat suatu tindak pidana.8

Maka dari keterangan di atas, bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu

kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya

sesuai dengan undang-undang.

8Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),, hal.
80
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Menurut Sudarto sebelum hakim menentukan perkara, terlebih dahulu ada

serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :9

a. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan

terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah

dan dapat dipidana.

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Menurut Sudarto, teori tujuan pemidanaan dan teori pedoman pemidanaan, dalam

usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek

sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-

teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan dasar

pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk

kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat

berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap

tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam

sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

9Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hal. 74
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b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu

persidangan hakim memeandang perbuatan terdakwa bukan karena murni

melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk

menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi

hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa

keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi

kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya

diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi

perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim

juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta

konkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila

terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia

lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tetentu yang sepatutnya

tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat

memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa

keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang

berkeadilan.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model kemampuan untuk mengidentifikasi

pola atau hubungan yang tidak nampak dengan jelas. Termasuk didalamnya
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menyimpulkan informasi yang beragam dan tidak lengkap menjadi sesuatu yang

jelas, mengidentifikasi kunci atau dasar permasalahan di dalam situasi yang

kompleks dan menciptakan konsep-konsep baru atau menurut Soerjono Soekanto:

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan

istilah yang ingin atau akan di teliti.10

Konsep ini didalamnya dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan

konsep dalam penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam

penafsiran beberapa istilah, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam

penulisan. Adapun pengertian istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis adalah Suatu uraian mengenai suatu persoalan yang

memperbandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan

metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai

persoalan yang dibahas.11

2. Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang

diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Definisi yang berkaitan dengan judul peniulisan ini dapat diartikan sebagai

berikut, diantaranya adalah :

a. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan wajib menanggung segala

sesuatu pemidanaan petindak dengan maksud apakah seseorang terdakwa

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 132
11Ibid, hal. 31
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atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi

atau tidak.12

b. Penyertaan tindak pidana yaitu orang yang bekerja sama, membantu,

memfasilitasi, memudahkan, dan/atau melancarkan suatu perbuatan pidana

(Pasal 55 ayat (1) KUHP).

c. Perbarengan tindak pidana adalah suatu perbuatan masuk dalam lebih dari

satu aturan pidana (Pasal 63 ayat (1) KUHP).

d. Surat Palsu yaitu surat yang tampak dan terlihat seperti asli, tapi baik material

maupun formal, ternyata tidak asli (Pasal 263 ayat (1) KUHP).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan

untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka

disajikan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup

tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika

penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian

umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai

12Saefudien, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 86
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pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan penyertaan

dan pembarengan tindak pidana menggunakan surat palsu.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis

data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang di

dapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian

mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang

melakukan penyertaan dan pembarengan tindak pidana menggunakan surat

palsu.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu

pihak-pihak yang membutuhkan.


