
 

 

 

I .  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pelindung bagi 

kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain 

hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun 

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
1
 Keberhasilan 

penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum 

masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.
2
 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan 

larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang 

melanggarnya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran 

diatur dalam buku III KUHP. Meskipun hukum menempatkan dirinya dalam 

posisi sedemikian rupa, akan tetapi tidak boleh dikesampingkan adanya beberapa 

faktor lainnya. 
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Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara 

pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 

dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti 

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu 

dapat dipersalahkan. 

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal 

ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang 

merupakan alat-alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

 

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses 

peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, 

melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana.
3
 Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat 

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu 
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perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir 

semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan 

keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti 

yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan 

saksi. 

 

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses 

persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menempatkan 

keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk 

pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di 

persidangan. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap 

orang yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan 

sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di 

depan persidangan itu adalah Pasal 242 KUHP adapun perumusannya adalah 

sebagai berikut : 

1) Barangsiapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya 

memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum 

kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan 

palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun 

oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun. 

2) Jika keterangan palsu diatas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan 

merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun. 

3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan 

menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. 
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4) Pidana pencabutan hak tersebut pasal 35 (tentang pencabutan hak) nomor 1-4 

dapat dijatuhkan. 

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat 

bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu 

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam 

pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang 

terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti 

bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya 

bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga 

kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan 

baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan 

Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam 

mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. Dipihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya 
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integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak 

merugikan “justiabelen” (para pencari keadilan).
5
 

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam 

kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan 

berpengalaman di bidang hukum.Salah satu kemandirian hakim dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam persidangan yaitu pada saat 

menangani perkara pidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu Pasal 242 

KUHP, yang merujuk pada ketentuan Pasal 174 KUHAP. 

Ketentuan yang mengatur tentang keterangan saksi dalam perkara pidana yang 

disangka palsu dalam hal yang demikian, apabila telah dilakukan upaya 

peringatan yang bersangkutan tetap berketerangan yang disangka palsu maka 

saksi tersebut dapat ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu dengan 

tata cara sebagaimana di uraikan dalam Pasal 174 KUHAP. Adapun isi pasalnya 

yaitu sebagai berikut : 

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang 

memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan 

keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat 

dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 
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2. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena 

jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat 

memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut 

perkara dengan dakwaan sumpah palsu. 

3. Dalam hal yang demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara 

pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan 

alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara 

tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang, serta panitera dan segera 

diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan 

undang-undang ini.Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang 

dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu 

selesai. 

 

Terhadap seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, ia dapat dituntut 

berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam pendalaman 

Pasal 242 KUHP perihal kaitannya dengan Pasal 174 KUHAP, bahwa kejahatan 

keterangan palsu dibawah sumpah harus dilakukan dalam persidangan. 

Namun dalam penerapan dan proses penegakan hukumnya dalam perkara apa 

keterangan/sumpah yang di duga palsu, apakah keterangan yang diberikan dalam 

persidangan yang diduga palsu itu telah ditetapkan oleh pengadilan dan telah 

dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang oleh Panitera sebagaimana 

diatur dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Melihat tidak selalu keterangan 

seseorang saksi dipersidangan dapat diketahui kepalsuannya pada saat itu, yang 

menuntut seseorang atas dasar keterangan/sumpah palsu, tidak mutlak harus 
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melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP tersebut 

bukanlah satu-satunya jalan/cara untuk menuntut seorang saksi yang disangka 

telah memberikan keterangan palsu atas dasar sumpah di depan persidangan, 

berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. 

Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak 

benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu 

tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu.Mekanisme memproses saksi 

yang memberikan keterangan palsu terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, jika hakim 

menduga atau meyakini saksi berbohong, majelis hakim mengingatkan ancaman 

pidana keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHAP. 

Berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga 

relatif berat dari sisi ancaman pidana karena Pasal 242 ayat (1) KUHP 

mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi 

keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi 

maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ada atau tidak akibat hukum, 

berbohong di persidangan tetap bisa dikriminalisasi. Jika berakibat merugikan 

pada terdakwa, hukumannya akan diperberat. Tindak pidana memberikan 

keterangan palsu selesai begitu pemeriksaan saksi bersangkutan berakhir. Jika 

keterangan palsu sudah selesai, saksi tak bisa menariknya lagi. 

Jika saksi bersangkutan tetap pada keterangannya ketua majelis dapat 

memerintahkan saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan 

sumpah palsu. Selain hakim, jaksa atau terdakwa dapat meminta agar saksi 

ditahan karena keterangan palsu. Secara teknis, panitera langsung membuat berita 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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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 dulu untuk 

membuktikan tuduhan berbohong. 

Menurut pendapat Bambang Hartono sebagai saksi ahli dalam Gelar Perkara 

Tentang Kesaksian Palsu di POLRESTA Bandar Lampung, ia berpendapat yang 

menilai bahwa keterangan saksi tidak benar atau bohong adalah Majelis Hakim, 

itupun Majelis Hakim terlebih dahulu mengingatkan kepada saksi yang dalam 

praktek sampai dengan 3 (tiga) kali, untuk memberi keterangan yang benar karena 

telah disumpah dan jika tetap melanggar Hakim “dapat menetapkan” saksi telah 

melakukan sumpah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana. 

Apabila saksi ditetapkan telah melakukan sumpah palsu, maka Majelis Hakim 

membuat ketetapan saksi telah diduga melanggar Pasal 242 KUHPidana dan 

dilakukan proses pidana sebagaimana dimkasud dalam sistem peradilan pidana 

(Criminal Justice System) dan pemeriksaan didahulukan selanjutnya perkara 

pokok ditunda menunggu putusan perkara sumpah palsu. Yang dimaksud jika 

keterangan palsu tersebut merugikan salah satu pihak, maka dapat saya jelaskan 

bahwa keterangan saksi tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk 

memutus perkara pokok dan merugikan pihak lain. 

 

Bertitik tolak dari uraian diatas, berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan 

Penyelidik / Penyidik bahwa berpedoman keterangan Panitera Pengganti perkara 

tersebut, saksi dalam persidangan tidak pernah ditegur dan diperingatkan oleh 

Hakim bahwa saksi telah memberikan keterangan tidak benar (palsu) dan tidak 
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ada perintah hakim untuk mencatat dalam berita acara sidang bahwa saksi telah 

memberikan keterangan tidak benar / palsu. Lebih dari itu Majelis Hakim tidak 

pernah mengeluarkan ketetapan bahwa saksi telah melakukan “sumpah palsu”. 

Dengan demikian saksi tidak dapat dikatakan/dikategorikan telah melakukan 

sumpah palsu. Karena yang mempunyai kewenangan menilai bahwa saksi telah 

memberikan keterangan palsu dibawah sumpah (sumpah palsu) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 242 KUHPidana Hanya Majelis Hakim Dalam Perkara. 

Menetapkan seorang saksi berbohong tidak semudah membalikkan telapak 

tangan. Ukuran keterangan yang benar yang dijadikan majelis hakim sebagai 

perbandingan masih menjadi pertanyaan, apalagi jika majelis hakim belum 

mempunyai keyakinan penuh atas keterangan saksi-saksi pembanding dan alat 

bukti lain.  

Yahya Harahap menyatakan bahwa keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian 

dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem 

pembuktian secara positif tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya 

terdakwa.
6
 Terhadap pendapat ini apakah Pasal 174 KUHAP tetap menjadi satu-

satunya ketentuan positif yang mengatur tentang penerapan Pasal 242 KUHP 

tentang keterangan palsu di bawah sumpah. 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu 

atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan ketentuan Pasal 242 

KUHP (tinjauan terhadap penerapan dan proses penegakan hukum oleh hakim). 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana pemberian keterangan 

palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan Pasal 242 

KUHP oleh hakim yang mengadili ? 

b. Faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap penerapan Pasal 242 

KUHP tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu atau kesaksian 

palsu di bawah sumpah di depan persidangan ? 

2. Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini dalam bidang 

hukum pidana membahas mengenai hukum pidana materiil dan pidana formil 

dalam bidang hukum acara pidana. Ruang Lingkup susbtansi dibatasi padatindak 

pidana keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan 

persidangan (tinjauan terhadap penerapan dan proses penegakan hukum oleh 

hakim) pada Putusan No. 2514/Pid/2007. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana pemberian keterangan 

palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan Pasal 242 

KUHP oleh hakim yang mengadili 

b. Untuk mengetahui faktoryang menjadi penghambat terhadap penerapan Pasal 

242KUHP tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu atau kesaksian 

palsu di bawah sumpah di depan persidangan tersebut 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

dan memberikan sumbangan pemikiran dalam berkarya ilmiah bagi ilmu 

hukum terutama di bidang hukum pidana, khususnya yang berhubungan 

dengan tindak pidana keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah 

di depan persidangan pada tinjauan terhadap penerapan dan proses penegakan 

hukum oleh hakim. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini digunakan bagi penulis sebagai bahan bacaan 

untuk memperdalam ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan 



12 

 

tindak pidana keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di 

depan persidangan pada tinjauan terhadap penerapan dan proses penegakan 

hukum oleh hakim serta dapat memberikan konstribusi dan masukan sebagai 

bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti 

untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.
7
 Manusia 

sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan kewajiban dalam hukum) 

pada dasarnya secara normal mengakui hak-hak yang dimiliki manusia. Hal ini 

berkaitan dengan arti hukum yang memberi pengayoman, kedamaian dan 

ketentraman seluruh umat manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Penegakan sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi 

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah 

hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata beratri pelaksanaan perundangan-

undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia cenderungannya adalah 

demikian, sehingga pengertian enforcement begitu populer. Selain itu, ada 

                                                      
7
  Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta..1986, Hlm. 127 
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kecenderungan kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan 

keputusan-keputusan hakim. Bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara 

hukum dan moral (etika dalam arti sempit).
8
 

Faktor penghambat penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ketidakserasian 

antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Faktor penghambat tersebut 

terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang 

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak 

terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem 

peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta 

memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat.
9
 

Penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini sehingga dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan 

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. 

Menurut Sudarto, penegakan hukum dengan istilah kriminalisasi yaitu proses 

penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses 

ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam 

dengan suatu sanksi yang berupa pidana, maka terbentuklah peraturan hukum 

                                                      
8
  Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta.2011. Hlm. 7 
9
  Soerjono Soekanto,  Ibid. Hlm. 8-11 
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pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim. Sedangkan istilah dekriminalisasi 

mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat 

dipidananya suatu perbuatan.
10

 Pedoman serta aturan pemberian pidana sangat 

penting ditegaskan dalam pembentuk undang-undang, agar supaya Hakim dalam 

memberi keputusannya, didalam  kebebasannya sebagai Hakim, ada juga batasnya 

yang ditetapkan secara obyektif.
11

 

Sudarto menegaskan, penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah 

satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu 

masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non 

penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat 

dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat 

menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. 

Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan 

integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Secara sederhana dapatlah 

dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih 

menitik beratkan pada sifat repressive yaitu 

penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan 

jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu 

pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.12 

                                                      
10

  Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 2007. Hlm. 31-32 
11
  Sudarto, Ibid. Hlm. 45 

12 http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html(di akses 

pada : 15/2/2013 ) 
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Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : 
13

 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

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

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas 

penegakan hukum. 

Teori sumpah Palsu atau Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang 

diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas 

keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara pidana, tetapi semua 

pemberitahuan-pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan 

peristiwa-peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah, pengambilan 

                                                      
13

  Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta.2011. Hlm. 8 
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sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk 

menegaskannya.
14

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

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

dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.
15

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan 

memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang 

digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah : 

a. Penegakan adalah suatu proses, cara perbuatan menegakkan sesuatu.
16

 

b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.
17

 

c. Penerapan adalah pengenaan, perihal mempraktikan suatu hal. 

d. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

e. Pembuktian adalah salah satu asas umum peradilan dan asas praduga tidak 

bersalah (persumption of innosence) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan 

Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka 

sidang pengadilan, wajib dianggap tiak bersalah sampai adanya putusan 

                                                      
14

 http://bloghukumumum.blogspot.com(di akses pada : 15/11/2012 ) 
15

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Hlm. 112 
16

 http://www.artikata.com/arti-380786-penegakan.html 
17

 Makalah Penegakan Hukum Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH 
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pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 

yang tetap.
18

 

f. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana). 

g. 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 (Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

h. Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang diberikan 

sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas 

keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara pidana, tetapi semua 

pemberitahuan-pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan 

dan peristiwa-peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah, 

pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk 

menegaskannya.
19

 

i. Dibawah Sumpah adalah dapat diberikan secara lisan atau dengan tulisan, 

sendiri atau oleh wakilnya. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa 

seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai 

                                                      
18

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

Sinar Grafika, 2009, Hlm. 23 
19

 http://bloghukumumum.blogspot.com (di akses pada : 15/11/2012 ) 
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sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan 

yang benar, misalnya seorang saksi di dalam pengadilan.
20

 

j. Tindak Pidana Keterangan Palsu adalah dalam hal-hal di mana undang-

undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau 

mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja 

memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, 

olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 242 Ayat (1) 

KUHP). Jika Tindak Pidana Keterangan Palsu di atas sumpah diberikan 

dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah 

dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 242 Ayat (2) 

KUHP). 

k. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

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 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

 

 

 

 

                                                      
20

 Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 295. 
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sistematika 

penulisannya yang disusun sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka, meliputi pengertian pembuktian pidana, tindak pidana, tindak pidana 

sumpah palsu dan keterangan palsu, dasar pengaturan tindak pidana dan 

sanksi pidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, penegakan hukum 

atas tindak pidana pada Pasal 242 KUHP oleh hakim yang mengadili, 

penerapan pasal tersebut. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah 

didapat dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan 
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saksi dalam pembuktian tindak pidana keterangan palsu atau kesaksian palsu 

di bawah sumpah di depan persidangan, penegakan hukum atas tindak pidana 

pada Pasal 242 KUHP oleh hakim yang mengadili dan faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat terhadap penerapan pasal tersebut. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan umum yang 

didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran 

sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


