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ABSTRAK 

 
Dianti, Virginia Puspa. 2017. TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : Analisis 

terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan 

Negeri Slawi. Skripsi Bagian Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembimbing II Dr. Indah Sri Utari, S.H., 

M.Hum 

Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim 

 

 

Tindak pidana pemalsuan surat (valschheid in geschrift) merupakan 

kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat dilakukan 

dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, 

surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Banyak 

masyarakat yang menganggap bahwa pemalsuan surat merupakan perbuatan yang 

sepele. Tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang 

Pemalsuan Surat.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum 

dari tindak pidana pemalsuan surat? Dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim dalam memberikan putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat 

dalam Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw ? 

Adapun metode yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian melalui 

Yuridis Normatif berdasarkan Pendekatan Kualitatif. Dalam hal ini Penulis 

melakukan analisis terkait dampak yuridis dari tindak pidana pemalsuan akta 

nikah dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap 

Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Putusan No. 

38/Pid.B/2016/PN.Slw.  

Dari penelitian ini, Penulis memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Melihat 

amar putusan hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw, terdakwa 

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat 

berdasarkan tuntutan Pasal 266 ayat (1) KUHP sehingga mendapat sanksi dengan 

hukuman pokok berupa pidana penjara selama 10 bulan. Jadi akibat hukum yang 

diterima oleh terdakwa termasuk jenis akibat hukum berupa sanksi. Sedangkan 

akibat hukum terhadap Korban yaitu berupa kerugian materiil dan immateriil. 

Selain itu akibat hukum tidak hanya terhadap Terdakwa dan Korban saja, tetapi 

terhadap hukum itu sendiri karena berpotensi menimbulkan tindak pidana lain, 

seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucuian uang. (2) 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 

38/Pid.B/2016/PN.Slw telah memenuhi dua kategori pertimbangan hakim, yaitu 

pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat nonyuridis. 
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Hanya saja pada kategori pertimbangan non yuridis hanya mencakup latar 

belakang perbuatan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saja. 

Dari penelitian ini, Penulis ingin menyarankan bagi Majelis Hakim dalam 

mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa memang 

Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut 

berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses peradilan. Dan Penulis berharap 

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana 

pemalsuan surat diharapkan adil dan dapat menimbulkan efek jera sehingga untuk 

yang akan datang tidak ada pengulangan terhadap tindak pidana dan tindak pidana 

tersebut dapat diminimalisir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat 

dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam keseharian kita berbagai 

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan 

yang lain, meskipun dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk 

memahami kejahatan itu sendiri (Sofyan Andi, Abd Aziz, M.Fahrul Rizky, 

2011). Menurut Topo Santoso dan Zulfa Eva Achjani (2013:1 sic), “upaya 

memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan 

oleh para ilmuwan. Plato (427-347 s.m.) misalnya menyatakan bahwa 

dalam bukunya „Republiek‟ menyatakan antara lain bahwa emas, manusia 

adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, 

Aristoteles (382-322 s.m.) menyatakan bawa kemiskinan menimbulkan 

kejahatan dan pemberontakan.” 

Andi Sofyan dkk (2011) berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu 

perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat 

menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, 

jenis kelamin dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status 

sosial, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang 

tidak tertentu pula. 

Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti 

dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini manandakan bahwa masalah 
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kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. 

Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama 

sekali adalah hal yang mustahil (Sofyan Andi, Abd Aziz, M.Fahrul Rizky, 

2011). Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan 

oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau Tindak Pidana 

Pemalsuan. 

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (2009:1), dari 

sejarahnya dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana 

pemalsuan di dalam Code Penal ternyata juga mendapat pengaruh dari 

pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. 

Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai de eigenlijke falsum 

atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan 

surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah 

ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat 

dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut 

di dalam doktrin juga disebut quasi falsum atau pemalsuan yang sifatnya 

semu. 

Desi Wulandari (2016) berpendapat bahwa “kejahatan pemalsuan 

sebagai salah satu tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan 

dengan hukum serta merugikan masyarakat, saat ini telah berkembang 

pesat baik modus operandi maupun pelakunya. Pelaku pemalsuan saat ini 

tidak saja masyarakat biasa tetapi juga banyak dilakukan oleh oknum 

dalam sebuah pemerintahan”. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van 



3 
 

 
 

Hattum, pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang 

dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat 

orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang 

tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun 

pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak 

dapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara 

secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau 

dinyatakan orang dalam suatu tulisan (P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 

2009:6), salah satu contohnya adalah tindak pidana pemalsuan surat. 

Menurut Wayan Santosa (2016), “tindak pidana pemalsuan surat 

(valschheid in geschrift) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di 

masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat 

pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat 

perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat 

maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut 

untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi 

sesuai kehendaknya”. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 

263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat. 

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tindak 

pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi 

dengan Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw. Di dalam putusan tersebut 

Terdakwa yang bernama Ciptono Bin Rawat Sayogi diajukan ke 
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persidangan berdasarkan dakwaan alternative subsideritas yaitu dakwaan 

Kesatu primair melanggar pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, subsidair melanggar pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua primair melanggar pasal 263 

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar pasal 

263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Desa Dukuhwaru di Desa 

Dukuhwaru, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal telah melakukan 

pemalsuan surat. Terdakwa telah melaporkan ke POLSEK Dukuhwaru 

bahwa ia kehilangan akta Nikah dalam perjalanan antara BANK BPD 

Slawi sampai dengan Desa Dukuhwaru sehingga diharapkan POLSEK 

Dukuhwaru dapat membuatkan surat kehilangan di mana surat kehilangan 

tersebut nantinya akan diajukan ke KUA Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah. Duplikat 

Kutipan Akta Nikah tersebut akan digunakan untuk mengajukan gugatan 

cerai ke Pengadilan Agama Slawi tanpa sepengetahuan istrinya. Tetapi 

dalam perjalanannya Endang Sulistiowati selaku istri dari Terdakwa 

mengetahui rencana tersebut dan kemudian melaporkan Terdakwa ke 

Polres Slawi dengan sebelumnya melakukan pengecekkan ke KUA 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atas kebenaranya penerbitan 

Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Endang 

Sulistiowati karena akta nikah tersebut sebenarnya tidak hilang, tetapi 

disimpan oleh istrinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis 
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tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : Analisis terhadap 

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di 

Pengadilan Negeri Slawi”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, 

berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong peneliti untuk meneliti 

tentang “TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : Analisis terhadap 

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di 

Pengadilan Negeri Slawi” dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Apakah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tindak 

pidana pemalsuan surat ? 

2. Bagaimana tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di masyarakat? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pemalsuan surat? 

4. Siapa saja yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat ? 

5. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat ? 

6. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan 

putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan 

No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw  ? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Faktor penyebab timbulnya suatu masalah itu banyak sekali, lebih 

dari satu. Mengingat terbatasnya waktu, biaya, tenaga, tidak tersedianya 
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data, maka Penulis membatasi hanya beberapa variabel saja. Pembatasan 

masalah tersebut antara lain : 

1. Akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap 

Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan No. 

38/Pid.B/2016/PN.Slw. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat ? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan 

putusan bagi Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan 

No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw  ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan 

surat. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan 

hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam 

Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum 
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dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak 

referensi ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana pemalsuan surat. 

2. Manfaat Praktis yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprenhensif, maka 

penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis 

sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar 

pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok 

Pada bagian pokok terdiri atas : 

a. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi pendahuluan di mana di dalamnya menguraikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka di mana di dalamnya 

menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan 

kerangka berpikir. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi metode penelitian di mana di dalamnya 

menguraikan tentang metode penelitian, sumber data, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. 

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan di mana di 

dalamnya akan membahas deskripsi data setiap tindakan, 

pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian. 

e. Bab V Penutup 

Pada bab ini berisi tentang penutup di mana di dalamnya berisi 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan 

oleh Penulis. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Wayan Santosa (Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 

1 : 1 – 11) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Santosa dalam Jurnal 

Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 1 : 1 – 11 tahun 2016 

dengan judul INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK 

PIDANA PEMALSUAN SURAT membahas tentang analisis 

kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif 

dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Jenis 

penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yuridis 

normatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut meliputi Kebijakan 

kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur 

dalam Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal 

dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif 

(penegak hukum). Serta Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk 

menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. 

“Kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial 

(kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan,  dan 

sebagainya). 
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2.12. Made Aprina Wulantika Dewi dan Nyoman A. Martana 

(Jurnal Ilmu Hukum) 

Penelitian yang dilakukan oleh Made Aprina Wulantika Dewi dan 

Nyoman A. Martana dengan judul TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH 

membahas tentang analisis pengaturan mengenai tindak pidana 

pemalsuan ijazah dan pertanggungjawaban serta sanksi pidana 

pemalsuan ijazah yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena 

perihal tindak pidana pemalsuan ijazah yang tidak diatur secara 

tersurat dalam KUHP melainkan secara tersirat dan diatur secara 

khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan 

ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan. Adapun kesimpulan yang dapat 

penulis tarik adalah tindak pidana pemalsuan ijazah dikatagorikan 

ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana 

pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 

KUHP tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi pemalsuan 

ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas yang mengakibatkan berlakunya asas lex specialis 

derogat legi generalis atau peraturan yang khusus 

mengenyampingkan peraturan yang umum. Pertanggungjawaban 
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pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemalsuan ijazah 

adalah bagi orang yang membuat atau membantu memberikan dan 

orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

   Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 

terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan 

memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu 

pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju 

teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran 

atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 

Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 

kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Adami Chazawi 

mengemukakan bahwa : “Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan 

yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau 

palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar 

seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan 

dengan yang sebenarnya” (Haikal : 2014). 

 Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan 

surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian 
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menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat 

terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi: 

     “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 

yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan 

utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai 

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh 

orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar 

dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut 

dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 

dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.  

 

Andi Hamzah (2015:128) berpendapat bahwa jika melihat 

pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, maka 

dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi : 

a. Subjek (normadressaat): barangsiapa 

b. Bagian inti delik (delictsbestanddelen): 

1) Membuat surat palsu atau memalsu surat 

2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan 

utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, 

perikatan atau pembebasan utang 

3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak 

palsu 

4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian 

c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun.  
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“Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadang-

kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai 

maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau 

menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Menurut 

Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana 

disyaratkan bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut 

harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu 

tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak 

pidana yang bersangkutan” (P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 

2009:8). Menurut Andi Hamzah, (2015:129), berbeda dengan 

KUHP Indonesia, Ned. WvS. Artikel 225 ayat (2) yang sama 

dengan Pasal 263 KUHP, Artikel 226 (Pasal 264 KUHP), Artikel 

227 (Pasal 266 KUHP), dan Pasal 231 ayat (2), ada bagian  inti 

kelalaian (culpa). Dalam KUHP Indonesia semua delik pemalsuan 

surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (culpa). 

Andi Hamzah (2015:130) mengatakan bahwa surat 

diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan 

memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang 

dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk 

telegram. Pemalsuan surat harus ternyata: 

a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-

undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan 

berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat 
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timbul hak, suatu perikatan (verbintenis) atau pembebasan 

utang. 

b. Dibuat palsu. 

c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan 

tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai. 

d. Dengan pemakaian dengan itu dapat timbul kerugian. 

Dalam tindak pidana pemalsuan surat tentu perlu adanya 

pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak 

pidana tersebut. Untuk mencari kebenaran materiil, Andi Hamzah 

(2012:251) menjelaskan  beberapa sistem pembuktian sebagai 

berikut : 

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang 

Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie) 

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat 

pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau 

teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif 

(positive wettelijk bewijstheorie). Dikatakan secara positif 

karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika 

telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang 

disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak 

diperlukan sama sekali. 
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b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 

(Conviction Intime) 

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa 

tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang 

tidak menjamin Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan 

yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan 

hakim. Bertolak pangkal pada pemikiran tersebut, maka 

kayakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan 

hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa Terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, 

pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat 

bukti dalam undang-undang. 

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 

atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee) 

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang 

bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan 

kepada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan 

(conclusive) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan 

pembuktian tertentu. 

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang 

secara Negatif (Negatief Wettlijk) 

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan 

yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian 
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berdasarkan undang-undang negatif (negatief wettelijk). Hal 

tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu 

Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : 

          “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 

  Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus 

didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti 

yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 

keterangan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim 

yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 

  Dalam buku Hukum Acara Pidana oleh Andi Hamzah 

(2012:257), Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama 

memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang 

kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman 

pidana, janganlah terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak 

yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada 

aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar 
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ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam 

melakukan peradilan”.  

  Perihal surat, yang menjadi alat bukti dalam peradilan 

menurut Pasal 187 KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau 

dikuatkan dengan sumpah adalah : 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 

yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 

tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian 

sesuatu keadaan. 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 

dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

  Dalam perkara ini, kedudukan surat dalam pembuktian 

selama proses peradilan bersifat corpus delicti, yaitu surat tersebut 
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(Surat Laporan Kehilangan Barang /Surat Nomor: 

LK/406/X/2014/Sek.Dkw tertanggal 15 Oktober 2014) sebagai 

barang barang bukti itu sendiri.  

2.2.2. Pidana dan Pemidanaan 

 Adami Chazawi (2013:24) menjelaskan bahwa pidana 

berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan 

istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, 

karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 

sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau 

beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. 

  Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk : 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
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c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar larangan tersebut. 

  Sedangkan definisi hukum pidana menurut Prof. Pompe, 

Uthrecht, Nederland dalam Handboek Nederlands Strafrecht 4e dr. 

1953 adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan 

terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan 

apakah macamnya pidana itu. Namun definisi hukum pidana ini 

dirasa tidak memuaskan karena hanya menyebutkan akibat 

hukumnya saja. 

  Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 

terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh 

berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan 

dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling 

bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya 

tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum 

memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu 

sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah 

laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. 

Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, 

termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang 
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demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana. Sedangkan 

secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang 

menyerang atau memerkosanya. 

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 

menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan umum yang 

dilindungi. 

c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam 

rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan 

kepentingan hukum yang dilindungi (Chazawi, 2013:15).  

  Sedangkan pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap 

penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum 

pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, 

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut 

Prof. Sudarto, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, 

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas 

memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum 

untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum 

pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar 

pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, 

yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim 

dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 
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hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama 

dengan sentence atau vervoordeling (P.A.F Lamintang, Theo 

Lamintang, 2012:35) 

  Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 

penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena 

pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi 

si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini 

disbut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan 

karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 

  Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama 

sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 

sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus 

sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. 

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud 

apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut : 

a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang 

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 

  Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan 

pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari 

kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam 
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masyarakat dengan memperhatikan kepentingan 

masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, 

maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat : 

a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, 

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. 

b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 

menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan 

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. 

c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil 

baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh 

masyarakat (Sholehuddin, 2004:59). 

  Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di 

Indonesia adalah sistem hukum pidana yang telah dikodifikasi, 

yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam 

satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada UU No. 1 

tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-

perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 

1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang 

beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 prp tentang 

perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Aturan-

aturan pidana yang ada di luar wetboek ini, seperti dalam peraturan 
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lalu lintas (Wegverkeersordonantie dan Wegverkeersverordening), 

dalam peraturan Deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota 

Konstituante dan DPR (Undang-Undang 1952 No. 7) dan masih 

banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem 

yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 

mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi “Ketentuan-

ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan Buku ke-1 (aturan-aturan 

umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-

aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali 

kalau ditentukan lain oleh undang-undang”. 

  Namun dalam proses peradilan, sebelum Terdakwa dijatuhi 

pidana perlu diberlakukan asas praduga tak bersalah (Presumption 

of Innocence). Asas ini disebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

juga dalam penjelasan umum 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan 

di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

  Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 

(vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya 

tentang apa yang telah dipertimbangkan  dan putusannya. Berbeda 

dengan Ned. Sv. Yang tidak menyebutkan apakah yang dimaksud 
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dengan putusan (vonnis) itu, KUHAP Indonesia memberi definisi 

tentang putusan (vonnis) sebagai berikut : 

     “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 butir 11 KUHAP). 

 

  Adami Chazawi (2005:166) berpendapat bahwa bagi hakim 

yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, 

ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan 

benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan 

pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun 

masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian teori hukum 

pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan 

dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, 

seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori 

pemidanaan yang dianut (Schravendijk, 1995:212). Menurut ahli 

hukum pidana dalam jurnal Vol.7 No.1 Februari 2016 oleh Gatot 

Sugiharto, Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan, 

yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dibagi tiga kelompok, 

yakni : 

a. Teori Absolut (retributif) 

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan  atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga 
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berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 

kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi 

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan sesuatu kejahatan yang  merupakan kejahatan 

sehingga sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan. 

b. Teori Teleologis 

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan 

bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana 

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat 

menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada 

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan 

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai 

sarana pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan 

kepada pelaku maupun pencegahan yang ditujukan kepada 

masyarakat. 

c. Teori Retributif Teleologis 

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, 

karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis 

(tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak 

ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif 

sejauh pemidanaan dilihat sebagai kritik moral dan menjawab 

tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak 
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pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu 

reformasi atau perbuatan perilaku terpidana di kemudian hari. 

  Andi Hamzah (2012:286) menjelaskan tentang kapan suatu 

putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 

2.2.3. Dimensi Keadilan dalam Penegakkan Hukum 

Berdasarkan jurnal Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, 

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. 

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat 

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai 

upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 

semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja 

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya 
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itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur 

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya 

paksa. Sedangkan dari  sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, 

yang terdiri dari hukum formil dan hukum materil. Dalam hal ini, 

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam 

arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan 

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti 

sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan 

peraturan yang formal dan tertulis saja.  Karena itu, penerjemahan 

perkataan „law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam 

menggunakan perkataan „penegakan hukum‟ dalam arti luas dan 

dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan‟ dalam arti 

sempit. 

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, sebab salah satu tujuan hukum (pembentukan hukum) 

adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Agar tujuan 

hukum tercapai aka pembentukannyapun juga harus menggunakan 

teori keadilan (Sutrisno, 42). 
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Dalam jurnal Vol.11 No.3 September 2011 oleh Inge 

Dwisvimiar, memaknai keadilan memang selalu berawal dari 

keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian 

hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat 

tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah 

memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya 

didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan 

hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum 

semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice), yang dimuat 

dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas 

modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum 

mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Berkenaan dengan adanya tujuan hukum tersebut, di 

samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum 

maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi 

seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara 

formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks 

undang-undang (legal formal) dan keadilan menjadi harapan dari 

putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna 

keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak 

menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya 

dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu 

terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa 
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memang makna keadilan itu bisa menjadi tidak sama atau dengan 

kata lain mempunyai perspektif yang berbeda. 

Dalam jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013 oleh 

Damanhuri Fattah dijelaskan bahwa bidang pokok keadilan adalah 

susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, 

dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai 

pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. 

Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil 

dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan 

sosio–politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian 

individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. 

Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang 

menurut  dia adalah susunan dasar masyarakat (De Marco, 1980 : 

378). Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan 

pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan 

keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tanpak bahwa Rawls 

memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang 

membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah 

mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi 

kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, 

kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama 

sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya 

kewajiban atas pajak (Katzner, 1980 : 50). 
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Dua prinsip keadilan Rawls (Rawls, 1973 : 10) di bawah ini 

merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama, adalah 

prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of 

greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup : 

a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak 

bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan). 

b. Kebebsan berbicara (termasuk kebebasan pers). 

c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama). 

d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person). 

e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.  

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu 

prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan 

yang adil atas kesempatan  (the prinsiple of fair equality of 

opprtunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial 

dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling 

besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan 

sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak 

samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 

kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling 

kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada 

mereka yang paling kurang mempunyai  peluang untuk mencapai 

prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian 

prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat 
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adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat 

hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas 

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 

diutungkan. 

2.2.4. Teori Sebab-Akibat (Kausalitas) 

 Andi Hamzah (2008:166) berpendapat bahwa setiap 

kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah 

terlepas dari rangkaian sebab akubat, peristiwa alam maupun sosial 

yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa 

alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa 

sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, 

demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain, sehingga 

merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan 

kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas. 

 Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana adalah 

merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak 

tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu 

akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya 

menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik 

tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan 

pidana terhadap pembuat, seperti misalnya pasal 338 KUHP 

tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya 
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dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang 

meninggal dunia oleh pembuat menurut Pasal 338 KUHP tersebut. 

Kemudian pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, bahwa 

penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana 

bilamana seseorang menyerahkan barang, memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian 

kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut 

dalam pasal itu (Hamzah, 2008:167). 

 Moeljatno (2008:96) mengemukakan ada Penulis yang 

mengatakan (Vos hlm. 74) bahwa dalam menghadapi delik yang 

dirumuskan secara formal ada kalanya hubungan kausal 

diperlukan, yaitu apabila elemen kelakuan dan akibat terpisah 

menurut waktu. Jadi, timbulnya akibat yang tertentu baru 

kemudian daripada saat terjadinya kelakuan. 

 Bersandar pada sulitnya penentuan sebab akibat yang 

mutlak mengingat banyaknya rangkaian sebab-sebab dalam 

hubungannya dengan penerapan ilmu hukum, menimbulkan 

beberapa aliran atau teori dalam hubungan kausalitas tersebut. 

Yang pertama kali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut 

adalah Von Buri dengan teori conditio sine qua non yang pertama 

kali dicetuskan pada tahun 1873 (Hamzah, 2008:169). 

 Menurut Von Buri bahwa semua faktor, yaitu semua syarat 

yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat 
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weggedacht (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang ber 

sangkutan harus dianggap causa (sebab) akibat itu. Tiap faktor 

yang dapat dihilangkan (weggedacht) dari rangkaian faktor-faktor 

yang ada tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, 

tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya tiap faktor yang tidak dapat 

dihilangkan (niet weggedacht) dari rangkaian faktor-faktor 

tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang 

bersangkutan, harus diberi nilai yang sama. Semua faktor tersebut 

adalah sama dan sederajat. Karena adanya faktor-faktor yang tidak 

dapat dihilangkan itu perlu untuk terjadinya akibat yang 

bersangkutan, maka teori Von Buri disebut pula dengan teori 

conditio sine quanon. Karena menurut Von Buri semua faktor yang 

tidak dapat dihilangkan itu harus diberi nilai sama, maka teorinya 

juga dikenal dengan teori ekivalensi (aequivalentie-leer) (Hamzah, 

2008:169). 

 Andi Hamzah (2008:170) berpendapat bahwa dalam 

perkembangannya bermunculan teori-teori baru yang berusaha 

untuk memperbaiki serta menyempurnakan kekurangan di dalam 

teori Von Buri, diantaranya adalah teori mengindividualisasikan 

(individualiserende theorien). Teori ini memilih secara post factum 

(incconcreto), artinya setelah peristiwa konkret terjadi, pada 

serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling 

menentukan dari peristiwa tersebut; sedang faktor-faktor lainnya 



34 
 

 
 

hanya merupakan syarat belaka (Sudarto, 1990:68). Penganut-

penganutnya tidak banyak, antara lain : 

a. Birkmayer (1885) mengemukakan : sebab adalah syarat yang 

paling kuat (Uersache ist wirksamste Bedingung). 

b. Binding (Ubergewichtstheorie) 

  Dikatakan : sebab dari suatu perubahan adalah identik 

dengan perubahandalam keseimbangan antara faktor yang menahan 

(negatif) dan faktor yang positif, di mana faktor yang posisi itu 

lebih unggul. Yang disebut “sebab” adalah syarat-syarat positif 

dalam keunggulannya terhadap syarat-syarat yang negatif. Satu-

satunya sebab ialah faktor atau syarat terakhir yang menghilangkan 

keseimbangan dan memenangkan faktor positif itu (Sudarto, 

1990:69). 

  Dari ketidakpuasannya terhadap teori yang 

mengindividualisasi, menimbulkan teori baru yang mengeralisasi 

(generaliserende theorie). Teori ini melihat secara ante factum 

(sebelum kejadian/in abstracto) apakah diantara serentetan syarat 

itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya  dapat 

menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman 

hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai 

kadar untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adaequat untuk 

timbulnya akibat yang bersangkutan (adaequare artinya dibuat 
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sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adaequat (Sudarto, 

1990:69). 

2.3. Kerangka Berpikir 

Perbuatan pemalsuan merupakan satu jenis pelanggaran 

terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup 

di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat 

berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti 

surat dan aat tukarnya. Karena perbuatan pemalsuan dapat 

merupakan ancaman bagikeangsngan hidup bagi masyarakat 

tersebut. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat teradi apabila isi 

surat tersebut yag tidak benar digambarkan sebagai benar. 

Penjelasan tindak pidana pemalsuan surat tercantum dalam 

Pasal 263 ayat(1), “Baragsiapa membuat secara tidak benar atau 

memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau 

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari 

suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 

lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, 

diancam, jika pemakaian tersebut dapat enimbulkan kerugian, 

karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun”. 
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Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir 

 

Pasal 263 sampai 

Pasal 276 KUHP 

Akibat Hukum Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat 

Pertimbangan Hakim dalam 

Menjatuhkan Putusan 

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP 

Hakim menjatuhkan vonis 

Putusan Perkara No. 

38/Pid.B/2016/PN.Slw 

Tindak Pidana 

Pemalsuan Surat 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

  Terdapat beberapa jenis akibat hukum dalam ilmu hukum 

yang meliputi :  

a. akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya 

“suatu keadaan hukum tertentu” 

b. akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya 

suatu “hubungan hukum tertentu” 

c. akibat hukum berupa sanksi 

Melihat amar putusan hakim dalam Perkara Nomor 

38/Pid.B/2016/PN.Slw, Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan tuntutan 

Pasal 266 ayat (1) KUHP  di mana Terdakwa dijatuhi pidana 

penjara selama 10 bulan. Jadi akibat hukum yang diterima oleh 

Terdakwa termasuk jenis akibat hukum berupa sanksi, yaitu sanksi 

pidana dengan hukuman pokok berupa pidana penjara. 

Tindak pidana pemalsuan surat, akibat hukum tidak hanya 

dirasakan oleh pelaku tindak pidana saja tetapi juga korban tindak 

pidana tersebut. Secara umum pada Pasal 263 KUHP dapat 
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dipidananya seseorang apabila seseorang tersebut dalam 

melakukan tindak pidana pemalsuan surat dapat menimbulkan 

kerugian. Kerugian dapat diukur dengan jumlah uang yang diderita 

korban. Selain kerugian langsung, korban juga mengalami 

kerugian tidak langsung, yakni mengeluarkan biaya-biaya selama 

proses peradilan pidana berlangsung sejak dikepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kerugian tersebut 

merupakan materiil, sedangkan kerugian immateriil diantaranya 

adalah korban maupun masyarakat secara umum juga mengalami 

kerugian berupa ancaman ketakutan, hilangnya rasa aman dan 

ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. 

Selain itu, seperti pada putusan hakim dalam Perkara 

Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw berdasarkan tuntutan Pasal 266 ayat 

(1) KUHP juga dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Endang 

Setyastuti binti Suparno sebagai korban sekaligus istri dari 

Terdakwa berupa kerugian materiil, yaitu tidak dinafkahinya Saksi 

Endang Setyastuti binti Suparno dan kerugian immateriil berupa 

perasaan malu karena permasalahan tersebut diketahui oleh 

tetangga serta orang-orang terdekatnya. 

Tidak hanya itu, akibat hukum dari tindak pidana 

pemalsuan surat tidak hanya terhadap Terdakwa dan Korban saja, 

tetapi juga terhadap hukum itu sendiri karena berpotensi 
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mengakibatkan tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucuian uang. 

5.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan 

bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam 

Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Slw 

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, diantaranya 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, 

keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum 

pidana. 

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, diantaranya latar 

belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, 

Kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. 

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Perkara Nomor 

38/Pid.B/2016/PN.Slw telah memenuhi dua kategori tersebut, 

yaitu: 

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis : 

1) Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan 

alternative subsideritas yaitu dakwaan Kesatu primair 

melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar 

pasal 266 ayat (2) KUHP atau dakwaan Kedua primair 
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melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar 

pasal  263 ayat (2) KUHP 

 

2) Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa 

lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan kesatu, maka 

Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan 

mulai dari dakwaan kesatu; 

3) Karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan 

kesatu primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta 

otentik” sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan 

tersebut 

4) Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barangbukti 

beruipa 1 (satu) Akta Nikah asli seri AC Nomor 

0005/0005/I/2003 An. Ciptono bin Rawat Sayogi, 1 (satu) 

lembar arsip surat tanda terima Laporan Kehilangan 

Barang/Surat Nomor : LK/406/X/2014/Sek.Dkw tertanggal 

15 Oktober 2014, 1 (satu) lembar surat pernyataan 

kehilangan barang yang ditandatangani Sdr. Ciptono 

tertanggal 15 Oktober 2014, 1 (satu) lembar fotocopy 
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Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 

Kk.11.29.03/PW.01/105/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 

5) Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui 

bahwa memang benar Terdakwa melakukan perbuatan 

tersebut. 

6) Dari Keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa 

saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang 

diajukan di persidangan. 

b. Pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis : 

Majelis Hakim melakukan pertimbangan yang bersifat 

nonyuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 

Terdakwa berdasarkan : 

1) Latar belakang perbuatan Terdakwa, yaitu karena adanya 

keinginan Terdakwa mengajukan permohonan cerai 

terhadap istrinya secara diam-diam. 

2) Akibat perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim 

mempertimbangkan berdasarkan kerugian yang dialami 

oleh istri terdakwa berupa tidak dinafkahinya dan rasa malu 

yang dirasakan oleh sang istri. 

Sedangkan berdasarkan analisis Penulis, Terdakwa 

memang memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana, yaitu 

adanya perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, sifat 

melawan hukum, tidak ada alasan pembenar. Selain itu Terdakwa 
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juga memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu 

adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, tidak 

ada alasan pemaaf. Berdasarkan analisis tersebut, dengan adanya 

penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis 

Hakim terhadap Terdakwa menurut Penulis dirasa sudah cukup 

adil mengingat kerugian yang dialami Korban pun tergolong 

ringan. 

5.2 Saran 

a. Dari simpulan di atas, Penulis hanya ingin menyarankan bagi 

Majelis Hakim dalam mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa 

harus memiliki keyakinan bahwa memang Terdakwa secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut 

berdasarkan bukti-bukti yang  ada selama proses peradilan. 

b. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat diharapkan adil dan 

dapat menimbulkan efek jera sehingga untuk yang akan 

datang tidak ada pengulangan terhadap tindak pidana dan 

tindak pidana tersebut dapat diminimalisir. 
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