
 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Penegakan hukum terhadap pasal 242 KUHP tidak mutlak harus melalui 

prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP dan bukanlah 

jalan satu-satunya untuk menuntut seorang saksi yang disangka telah 

memberikan keterangan palsu atas dasar sumpah di depan persidangan, 

berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Terhadap 

seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, dapat dituntut 

berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat dengan 

menggunakan Pasal 242 KUHP. Perihal kaitannya dengan Pasal 174 

KUHAP, bahwa kejahatan keterangan palsu dibawah sumpah harus dilakukan 

dalam persidangan. 

 

Mengadukan tidak pidana kesaksian palsu atau keterangan palsu dibawah 

sumpah di depan persidangan tidak harus melalui penetapan pengadilan 

terlebih dahulu, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 

2514/Pid/2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1315K/Pid/2007 

yang menyebutkan ketentuan Pasal 174 KUHAP bukanlah satu-satunya jalan 

untuk menuntut seseorang karena kesaksian palsu di bawah sumpah dengan 

melalui Penetapan Majelis Hakim. 
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2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penerapan Pasal 

242 KUHPtentang tindak pidana pemberian keterangan paslu atau kesaksian 

palsu di bawah sumpah di depan persidanganini adalah :  

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang 

b. Faktor penegak hukum, yang dalam hal ini Hakim itu sendiri 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Apabila tidak ada penetapan oleh hakim terlebih dahulu, maka jaksa tidak dapat 

menuntut saksi pemberi keterangan palsu tersebut. Secara teknis,begitu yakin 

saksi berbohong, lalu hakim menskor sidang untuk berunding dengan anggota 

majelis. Jika majelis sepakat, hakim tinggal mengeluarkan penetapan. 

 

 

Panitera langsung membuat berita acara pemeriksaan dengan memuat alasan 

persangkaan. Berita acara dari panitera itulah yang dipakai jaksa untuk menyusun 

dakwaan terhadap saksi pemberi keterangan palsu. Jika perlu perkara pokok 

ditangguhkan terlebih dahulu untuk membuktikan tuduhan keterangan palsu. 

Namun hal ini bertentangan dengan asas hukum acara pidana peradilan cepat, 

sederhana, biaya ringan, jujur dan tidak memihak. 

 

 

Ukuran keterangan yang benar yang dijadikan majelis sebagai perbandingan 

masih menjadi pertanyaan. Apalagi jika majelis belum mempunyai keyakinan 
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penuh atas keterangan saksi-saksi pembanding dan alat bukti lain yang 

mendukung. Apalagi jika hakim tidak langsung menetapkan apakah saksi 

berbohong atau tidak pada saat sidang berlangsung. 

 

B. Saran 

 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, 

maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada persidangan dalam pemeriksaan saksi kepada saksi yang memberikan 

keterangan atau kesaksian yang tidak sesuai hati nurani, sebaiknya hakim 

segera patut mencurigai saksi bersangkutan memberikan keterangan palsu 

dan menerapkan Pasal 242 KUHP tanpa harus melalui prosedursebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP yang panjang mengingat adanya asas 

peradilan pidana. Hakim juga sebaiknya harus memiliki tolak ukur dalam 

penilaian saksi. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan 

hukuman secara maksimal kepada para pelaku tindak pidana pemberi 

keterangan palsu atau kesaksian palsu, agar efek jera benar-benar dapat 

diwujudkan kepada para pelaku. 

2. Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting 

yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai 

perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 

kelembagaannya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah 

memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan 

hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata, 
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terutama dalam mengungkapkan dan memproses tindak pidana kesaksian 

palsu atau keterangan palsu dibawah sumpah di depan persidangan. 

 

 
 
 


