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MOTTO 

 

“Dan Al Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati,       maka 

ikutilah Dia dan Bertaqwalah” 

(QS. Al An’aam : 155) 

 
“ ALLAH tidak akan memberi cobaan terhadap umat-Nya yang kiranya umat-

Nya  tidak sanggup memecahkannya, karena ALLAH Maha Mengetahui ” 

(H.R Bukhori dan Muslim) 

 

“ Tiada gading yang tak retak ” 

 Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan meskipun manusia merupakan 

makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena kesempurnaan hanya 

milik ALLAH SWT  

 

“ Hidup ini merupakan suatu perjuangan. 

Hidup ini penuh akan masalah. Suatu masalah haruslah kita hadapi, kita 

selesaikan. Karena masalah dapat membuat hidup ini akan terasa lebih 

bermakna dan berkesan ” 

 

 

“ Keep spirit and positive thinking ” 

 

 

“ Berusaha dan berdo’a ” 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

limpahan rizki dan karuniaNya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan 

penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP 

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.” 

Penulisan hukum ini membahas putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo dalam tindak pidana pemalsuan surat dan dasar yang menjadi 

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menjatuhkan putusan 

pidana dalam kasus pemalsuan surat. 

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang cukup serius, karena dengan 

membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan suatu hak, 

perikatan, pembebasan hutang, dapat juga diperuntukkan sebagai bukti atas suatu 

hal. Dengan demikian pemalsuan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya. 

Kejahatan pemalsuan surat ini sering dilakukan oleh pejabat/oknum atau 

seseorang dengan berbagai modus operandi yang terencana dan tersusun secara 

rapi yang tidak mudah diketahui sehingga sulit untuk dilacak. Akan tetapi, 

hukuman yang diberikan terhadap para pelaku yang tertangkap sangat ringan 

apabila dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh korbannya. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil 

sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Terimakasih penulis ucapkan 

kepada : 

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang 

telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

penulisan hukum ini. 

2. Ibu Rofikah, S.H., M.H. selaku pembimbing I penulisan hukum (skripsi) yang 

telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta telah 
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banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 

3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II penulisan hukum 

(skripsi) dan juga selaku ketua bagian pidana yang telah dengan sabar 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta telah banyak 

memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dan juga telah memberikan ijin 

kepada penulis untuk melakukan penulisan hukum. 

4. Bapak Lego Karjoko, S.H, M.Hum selaku ketua PPH yang telah menerima 

judul penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan 

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 

5. Bapak Rahmat Haris, S.H. M.H. selaku selaku Jaksa Penuntut Umum yang 

menangani perkara pemalsuan surat di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah 

memberikan penjelasan dan arahan kepada penulis. 

6. Ibu M Madalina, S.H., M.H. selaku pembimbing akademis yang telah 

membimbing, memberikan bantuan, serta arahan selama penulis kuliah. 

7. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang ilmu 

hukum, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Staff 
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doa, perhatian, fasilitas dan dorongan semangat kepada penulis.  

9. Pihak-pihak lain yang tak dapat satu persatu disebutkan yang telah membantu 

lancarnya proses penulisan hukum ini dari awal mula sampai selesai. 
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Penulisan hukum ini tentunya jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran 

membangun sangat diperlukan untuk perbaikan penulisan hukum, terutama yang 

bertemakan privatisasi sektor ketenagalistrikan, di masa yang akan datang. Terima 

kasih. 

 

 Surakarta,   22 April 2008 

 

 

Penulis  
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ABSTRAK 

ALDILA WIDYA RAMADHANU. E 0003067. 2008. KAJIAN YURIDIS 
TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2008. 

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui putusan hakim 
pengadilan negeri Sukoharjo atas tindak pidana pemalsuan surat serta untuk 
mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana 
mengenai tindak pidana pemalsuan surat. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian hanya menggunakan data sekunder. Sedangkan sumber 
data menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 
yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan hakim 
pengadilan negeri Sukoharjo Nomor 36/Pid.B/2007/PN.SKH ; bahan hukum 
sekunder, yaitu RUU KUHP, hasil karya ilmiah para sarjana baik teori-teori 
maupun hasil-hasil penelitian ; serta bahan hukum tertier, hanya menggunakan 
kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 
(library research). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan content 
of analysis atau analisis isi. 

 Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan 
masyarakat, karena modus operandi yang terencana dan tersusun rapi sehingga 
sulit untuk dilacak. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar pada isi 
daripada surat tersebut. Dalam hal ini pemalsuan surat dapat berupa pemalsuan 
tanda tangan, pemalsuan isi dari surat itu sendiri, dan juga penempelan foto orang 
lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
pengadilan negeri Sukoharjo dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat hanya 2 
(dua) bulan penjara. Hal ini sangat ringan jika dibandingkan dalam Pasal 263 
KUHP yang menjatuhkan hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara. Meskipun 
telah terbukti secara benar dan kuat telah melakukan pemalsuan surat (pemalsuan 
tanda tangan). Setelah dilakukan penyelidikan diketemukannya beberapa barang 
bukti dan juga keterangan para saksi dalam kejadian tindak pidana pemalsuan 
surat tersebut. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan tersendiri, baik itu pertimbangan dalam hal 
memberatkan maupun pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa. Pada 
dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, dan 
edukatif bagi terdakwa, bukan merupakan alat balas dendam atas kesalahan dan 
perbuatan terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya 
terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. 
Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman atas diri terdakwa, Majelis Hakim 
tidak hanya melihat rasa keadilan korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah 
pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Sehingga dalam 
penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian, keadilan dan 
kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup 

menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Menurut kodrat alam, manusia 

di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup 

berkelompok-kelompok. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai 

kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang  dan meninggal dunia 

di dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari hubungan 

interaksi dengan manusia lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles, seorang 

filsuf terkenal dari Yunani, didalam ajarannya bahwa manusia adalah “Zoon 

Politicon” yang berarti manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin 

bergaul dan berkumpul serta berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Oleh 

karena proses interaksi dan pergaulan tersebut memberikan informasi verbal dan 

nonverbal tentang kehidupan untuk tujuan kelangsungan hidup manusia. Interaksi 

manusia satu dengan yang lainnya yang kemudian mewadah dalam suatu sistem 

sosial yaitu masyarakat. Mulai dari kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu 

keluarga sampai dengan yang paling besar yaitu negara. Realisasi manusia 

memasyarakat merupakan perwujudan dari sifat sosial manusia sebagai bawaan 

genetis manusia itu sendiri. Selain juga di dalam masyarakatlah, manusia melengkapi 

dan menyempurnakan eksistensinya guna mencapai tujuan-tujuan personalnya 

masing-masing. Yang secara general dapat disebutkan yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok, untuk membela diri, dan untuk mengadakan keturunan. 

 
Oleh karena itu dalam masyarakat, manusia harus memperhatikan kaidah-

kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup 

dalam masyarakat di mana ia hidup. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan 

dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang 

diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat tersebut. Setiap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 

 

perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan  hukum pidana 

yang sekaligus melanggar kepentingan umum tersebut dalam hukum pidana 

dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya 

bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki hukum. Tindak pidana merupakan 

perbuatan yang melawan hukum, sifatnya merugikan masyarakat dan menghambat 

terlaksananya tata dan pola dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil atau anti 

sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang telah 

dirumuskan dalam ketentuan pidana yang diancam dengan pidana dan bersifat 

melanggar kepentingan umum dengan melawan hukum. Juga satu hal yang penting 

dalam pengertian tindak pidana bahwa dalam tindak pidana tersebut tidak ada alasan 

yang menghapuskan atau membebaskan dari penjatuhan pidana. 

 
Adapun faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk 

menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Jika dalam 

negara terjadi tindak pidana yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan 

menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam 

hukum pidana. Untuk itu maka sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu dilakukan 

usaha pencegahan (usaha preventif) maupun pemberantasan (usaha represif). Dalam 

hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum 

pidana formil. 

 Hukum pidana materiil mengatur tentang : 
1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana; 
2. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana khususnya mengenai orang atau badan 

hukum yang melakukan perbuatan itu; 
3. Ketentuan mengenai pidananya yang termuat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 
Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-
alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menegakkan pidana, dengan kata 
lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan hukum 
pidana materiil atau disebut juga hukum acara pidana (Adami Chazawi 2002 :3). 
 

Salah satu macam tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang 

mudah dan kerap kali dilakukan, tetapi kurang mendapatkan perhatian yang serius. 

Padahal tindak pidana tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

bahkan negara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, 
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sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan 

selalu berhubungan dengan surat. Masyarakat selalu menaruh suatu kepercayaan atas 

kebenaran dari surat itu. Oleh karena itu kebenaran dari surat tersebut harus dijamin. 

Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap 

kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut mendapatkan hukuman 

pidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan pemalsuan surat 

pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat 

dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau 
tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 

2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat 
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat ini dapat 
menimbulkan kerugian. 

Berdasar bunyi pasal tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

tidak setiap surat yang dipalsukan dapat dikenakan tindak pidana. Akan tetapi 

pemalsuan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, baik materi maupun non 

materi. Tindak pidana tersebut banyak dilakukan oleh para pejabat/oknum atau 

seseorang dengan berbagai modus operandi yang terencana dan tersusun secara rapi 

yang tidak mudah diketahui begitu saja sehingga sulit dilacak, sedangkan hukuman 

bagi pelakunya masih ringan sehingga para pelakunya tidak begitu takut dengan 

ancaman tersebut. Dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. 

Hal itu terbukti dengan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan surat (lebih tepatnya 

memalsukan sebuah tanda tangan) yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di 

Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, guna memenuhi salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan suatu pinjaman uang dari Bank Pasar di Kabupaten Sukoharjo. 

Kasus hukum tersebut sudah diajukan, diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

 
Dengan berbagai kompleksitas mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang 

lebih cenderung menyangkut kepentingan umum/masyarakat. Terdapat masalah-
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masalah yang belum dikaji secara mendalam dan butuh suatu penelitian. Diantaranya 

masalah mengenai bagaimanakah putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo terhadap tindak pidana pemalsuan surat? Selain itu juga terdapat masalah 

lain yang cukup menarik untuk diteliti, yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut? 

 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis menaruh minat yang besar unuk 

meneliti tentang tindak pidana pemalsuan surat dengan segala aspeknya yang 

dituangkan dalam suatu bentuk penulisan hukum dengan judul : 

 “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN 

NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”. 
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B. Perumusan Masalah 

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan permasalahan yang dibahas dapat 

terarah, maka perlu adanya identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang akan 

diteliti dan dibahas. Adapun penelitian ini berdasarkan perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tindak pidana 

pemalsuan surat ? 

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam 

kasus pemalsuan surat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan 

akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo atas tindak pidana pemalsuan surat. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam rangka penjatuhan 

putusan pidana mengenai tindak pidana pemalsuan surat. 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum 

(skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 

sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

b. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengadakan penelitian yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan khususnya sesuai dengan 

disiplin ilmu penulis yaitu Ilmu Hukum. 

c. Untuk memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kualitas analisis penulis 

dalam bidang hukum pidana di Indonesia khususnya tentang penjatuhan 

pidana kasus pemalsuan surat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:   

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

khususnya dalam Hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penjatuhan 

pidana pemalsuan surat. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut di masa depan. 

c. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama penulis menuntut ilmu di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Karena dalam penelitian 

ini peneliti mengkaji suatu putusan pengadilan (court decisions), yaitu Putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jadi hukum dikonsepkan sebagai keputusan 

Hakim in croncreto. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitan yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu menggambarkan serta 

menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang 

berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian 

dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan 

pendekatan penelitian secara Kualitatif. Disini peneliti memusatkan perhatiannya 

pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memperoleh data yang 

lebih jelas dan rinci. 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder.   

 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu semua bahan/materi yang mempunyai kedudukan  mengikat secara 

yuridis, yang meliputi: 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 36/Pid.B/2007/PN.SKH. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu semua bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan lainnya. 

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari RUU KUHP, hasil karya ilmiah 

para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. 

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari kamus. 
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6. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud sebagai cara untuk memperoleh 

data dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi 

kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan teknik 

pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta, mempelajari berkas 

perkara tindak pidana pemalsuan surat, buku-buku referensi, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini 

merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang 

benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data  dilakukan 

secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data dilakukan 

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap 

artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi 

(content of analysis). Content of analysis atau analisis isi adalah teknik analisis 

yang dilaksanakan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk 

hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan 

(Abdulkadir. M, 2004: 42).   

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam 

bentuk sistematika skripsi. Adapun susunannya adalah sebagai berikut : 
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BAB I     : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri 

dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum 

BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan hasil kepustakaan yang diperoleh peneliti dari 

penelitian, yang terdiri dari kerangka teori yang didalamnya penulis 

berusaha menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini 

yang meliputi tinjauan umum hukum pidana, pembagian hukum pidana, 

fungsi hukum pidana, asas-asas hukum pidana, pengertian tindak pidana, 

unsur-unsur tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana, tinjauan 

umum pemidanaan, pengertian pemalsuan dan surat, unsur-unsur tindak 

pidana pemalsuan surat, jenis-jenis pemalsuan surat, dan kerangka 

pemikiran yang disampaikan dalam bentuk bagan. 

BAB III     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasannya yang berisikan tentang bagaimana putusan yang 

dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo atas tindak pidana 

pemalsuan surat dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim 

Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menjatuhkan pidana tersebut. 

BAB IV     : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menerangkan dari keseluruhan uraian yang telah 

dipaparkan ke dalam bentuk simpulan dan juga memuat saran-saran apa 

yang sesuai dengan apa yang diteliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka teoritis 

1. Tinjauan umum hukum pidana  

a. Pengertian hukum pidana 

Dalam memberikan batasan terhadap hukum pidana pasti ditemui 

kesulitan untuk mencakup seluruh aspek dari hukum pidana, karena isi 

hukum pidana sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak 

mungkin dirumuskan kedalam suatu batasan tertentu dengan suatu kalimat 

tertentu. Namun jika dilihat secara garis besar serta dengan berpijak pada 

kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana 

dapatlah dirumuskan setidak-tidaknya yang mencakup sebagian besar 

aspek hukum pidana. 

 

Banyak para ahli yang mendefinisikan hukum pidana, dimana ada 

yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan 

ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan 

aturan pidananya (Martiman Prodjohamidjodo, 1996 : 5). 

 

Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum 

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

aturan untuk :  

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut (Moeljatno, 2000 : 1). 
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Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, yaitu hal 
yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum 
sebagai hal yang tidak enak dirasakannya  dan juga hal yang tidak sehari-
hari dilimpahkan yang lasan melimpahkan pidana ini ada hubungannya 
dengan suatu keadaan, yang didalamnya di dalamnya oknum yang 
bersangkutan bertindak kurang baik (Wirjono Prodjodikoro, 2002:1). 

 

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat 
ketentuan-ketentuan tentang : 
1) aturan umum hukum pidana dan (yang berhubungan dengan) larangan 

melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) 
tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang 
melanggar larangan itu. 

2) syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 
pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada 
larangan perbuatan yang dilanggarnya  (Adami Chazawi, 2002:2). 

 

b. Pembagian hukum pidana 

Dari melihat pengertian dan penjelasan diatas maka kita dapat 

memberi tanggapan bahwa isi dari hukum pidana sendiri sangatlah luas 

dan mencakup banyak segi. Sehingga ada pembagian hukum pidana atas 

berbagai dasar atau cara, setidak-tidaknya adalah: 

1) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. 

Hukum pidana materiil mengatur tentang : 
a) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana 
b) Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana khususnya 

mengenai orang atau badan hukum yang melakukan 
perbuatan itu 

c) Ketentuan mengenai pidananya yang termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara 
melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk 
menegakkan pidana, dengan kata lain hukum pidana formil memuat 
aturan-aturan bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil atau 
disebut juga hukum acara pidana (Adami Chazawi 2002 :3). 

 

2) Hukum pidana dalam arti obyektif dan dalam arti suyektif 

Hukum pidana obyektif adalah hukum pidana yang dilihat dari 

aspek larangan–larangan berbuat, larangan mana disertai dengan 

ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. 
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Sedangkan hukum pidana subyektif sebagai aspek subyektifnya 

hukum pidana, dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak atau 

kewenangan negara: 

a) untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai 

ketertiban umum. 

b) untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang 

wujudnya menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan 

tersebut. 

c) untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh 

negara pada si pelanggar hukum pidana tadi. 

 

3) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus 

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang ditujukan 

dan berlaku bagi semua warga negara misalnya adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu 

hukum pidana yang hanya berlaku khusus untuk subyek hukum 

tertentu misalnya hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Militer (KUHPT) berlaku khusus untuk anggota TNI, dan 

perbuatan tertentu misalkan Undang-undang No. 31 tentang korupsi, 

dan sebagainya. 

 

4) Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tidak dikodifikasi 

Dikodifikasikan artinya tersusun dalam kitab undang-undang 

secara sistematis, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Sedangkan yang 

termasuk dalam bagian tidak dikodifikasi adalah peraturan-peraturan 

pidana yang terdapat di dalam undang-undang atau peraturan-

peraturan yang bersifat khusus. 
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5) Hukum pidana nasional (umum) dan hukum pidana lokal. 

Hukum pidana nasional (umum) yaitu hukum pidana yang 

dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk diseluruh wilayah 

hukum negara. Hukum pidana lokal yaitu hukum pidana yang dibuat 

oleh pemerintah lokal/daerah yang berlaku di wilayah hukum 

pemerintahan daerah tersebut 

 

6) Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. 

Hukum pidana nasional yaitu hukum pidana yang berlaku 

dalam satu wilayah hukum negara. Hukum pidana internasional yaitu 

hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh beberapa 

negara atau semua negara diseluruh dunia berdasarkan suatu konvensi 

internasional. 

 

c. Fungsi hukum pidana 

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 

terpeliharanya ketertiban umum. Diharapkan dengan diberlakukannya 

hukum pidana maka di kehidupan masyarakat akan terwujud cita-cita 

bersama yaitu kehidupan damai dan sentosa. Sebenarnya secara khusus 

hukum pidana berfungsi :  

1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-
perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum 
tersebut. Dimana kepentingan hukum sendiri adalah berupa segala 
kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia 
baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, maupun anggota 
suatu negara, yang wajib dijaga, wajib dipertahankan agar tidak 
dilanggar atau diperkosa oleh perbuatan manusia, yang semuanya ini 
ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban didalam segala 
bidang kehidupan. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 
macam, yaitu : 
a) kepentingan hukum perorangan misalnya kepentingan hukum 

terhadap hak hidup, kepentingan hukum atas tubuh dan lain 
sebagainya 

b) kepentingan hukum masyarakat misalnya kepentingan hukum 
terhadap ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan lain 
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sebagainya. 
c) kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap 

keamanan dan keselamatan negara. 
 

2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 
dilindungi. 

Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini adalah memberikan 
dasar legitimasi bagi negara, agar negara dapat menjalankan fungsi 
menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh 
hukum pidana tadi dengan sebaiknya. 

 
3) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 

negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 
dilindungi 

Kekuasaan yang sangat besar itu akan sangat berbahaya bagi 
penduduk negara apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, 
sebab akan menjadi boomerang bagi masyarakat dan pribadi manusia, 
perlakuan negara dapat menjadi sewenang-wenang (Adam Chazawi, 
2002 : 15-21). 

 

d. Asas-asas Hukum Pidana 

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, dan 

sangat penting untuk selalu dipahami, antara lain : 

1) Asas Legalitas 

Asas ini terkenal pula dengan sebutan “Nullum Delictum, Nulla 

Poena, Sine Praovia Legi Poenali” Yang dinyatakan oleh Anselm von 

Feurbach. Merupakan bahasa latin yang artinya dalam terjemahan 

bahasa Indonesia yaitu “Tiada delik (tindak pidana), tiada pidana, jika 

tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur 

sebelumnya.” 

 

Rumusan asas tersebut, dengan kata-kata yang berbeda dapat 

kita jumpai dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya : 

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan 

aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, 

sebelum perbuatan dilakukan.” Dari kalimat tersebut dapat dirumuskan 

bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila ada peraturan 
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perundang-undangan yang melarang perbuatannya dan 

mengancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan itu 

harus ada sebelum sebelum perbuatan itu dilakukan. 

Asas legalitas ini sangat penting, yaitu agar terjadi kepastian 

hukum, dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. 

Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah bahwa 

perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.  

 

2) Asas Lex Temporis Delicti  

Arti dari asas tersebut adalah perundang-undangan yang 

berlaku pada tindak pidana dilakukan. Artinya ketentuan perundang-

undangan baik mengenai perbuatan yang dilarang maupun pidana yang 

dapat dipakai sebagai hal untuk menuntut dan menjatuhi pidana 

kepada seorang pelaku tindak pidana, adalah perundang-undangan 

yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain 

menggunakan ketentuan pidana menurut undang-undang yang lama 

dan bukan dengan undang-undang pidana atau ketentuan pidana 

menurut undang-undang yang baru. 

 

3) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 

Terkenal pula dengan kalimat “Geen Straf Zonder Schuld, 

Keine Strafe Ohne Schuld”. Oleh karena tindak pidana itu adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh orang, maka untuk menjatuhkan pidana 

pada orang tersebut haruslah dilakukan bilamana ada unsur kesalahan 

pada orang tersebut. Sebab ada kalanya suatu perbuatan memenuhi 

rumusan perundang-undangan pidana, tetapi ada hal-hal yang 

meniadakan tindak pidana, dalam artian walaupun perbuatan pidana 

dilakukan tetapi pelakunya tidak dijatuhi pidana atau bebas dari 

ancaman pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan 

atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai 

perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan 
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bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin 

pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan 

dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. 

Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungan 

jawab atau mengandung beban pertanggungan jawab, yang terdiri dari: 

a) Kesengajaan (dolus atau opzet) 

 Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk 

kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als 

oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij 

zekerheidsbewustzjin), dan kesengajaan sebagai kemungkinan 

(opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). 

 

 Kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan 

menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana 

aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau untuk melalaikan 

kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau menghendaki 

timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). 

 

 Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran 

seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada 

umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan 

tertentu. Apabial perbuatan tertentu yang disadarinya 

menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, dilakukannya juga 

maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. 

 

 Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk 

melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain 

yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari 

perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan 

perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk 

melakukan perbuatan itu.  
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b) Kealpaan (culpa) 

 Kealpaan yang sering juga disebut ketidaksengajaan, lawan 

dari kesengajaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah berupa unsur 

batin (subyektif). Manusia dalam keadaan normal mempunyai 

kemampuan merefleksikan keadaan batin itu kedalam wujud 

tingkah laku. Dan bila kemampuan berpikir, berperasaan itu 

tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan 

perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka hal itulah 

yang disebut kelalaian. 

 

2. Tinjauan umum Tindak Pidana  

a. Istilah dan Pengertian 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Dalam berbagai perundang-

undangan dan literatur dipakai istilah-istilah sebagai terjemahan dari 

istilah  “strafbaar feit”, yaitu : 

Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 

perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan 

perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam 

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

1) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum serta juga 

pernah digunakan pembentuk UU dalam UUDS Tahun 1950 pada 

Pasal 14 ayat 1. 

2) Delik, sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga digunakan 

untuk menggambarkan tentang apa apa yang dimaksud dengan 

“strafbaar feit”. 

3) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk UU dalam 

UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 

Juga digunakan istilah-istilah lainnya seperti pelanggaran pidana, 

perbuatan pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum yang digunakan 
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oleh para ahli hukum dalam beberapa literatur mengenai hukum pidana 

sebagai terjemahan dari istilah  “strafbaar feit”. 

Dalam pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana 

menunjukkan bahwa ada pemisahan antara perbuatan dengan orang yang 

melakukan. Pandangan yang memisahkan  antara perbuatan dengan orang 

yang melakukan disebut pandangan Dualisme. Pandangan dualisme ini 

juga dianut oleh banyak ahli diantaranya : 

 

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu “strafbaar feit” itu 

sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut 

sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan dapat dihukum. 

(Lamintang, 1990:174). 

 

Selain pandangan Dualisme, juga terdapat pandangan Monisme 

yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan 

unsur-unsur mengenai diri orangnya. Pandangan ini juga dianut banyak 

ahli dalam pendekatan mereka terhadap tindak pidana diantaranya : 

 

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana 

(1981:50). 

 

Simons, merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu tindakan 

melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan 

sebagai dapat dihukum (1992:127). 

 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

1) Unsur Tingkah Laku 

Tindak pidana merupakan larangan mengenai berbuat, oleh 

karenanya tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah 
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laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku 

dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif 

(handelen), juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan 

tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 

 

Tingkah laku aktif artinya suatu bentuk tingkah laku yang 

untuk mewujudkannya dipersyaratkan adanya suatu gerakan-gerakan 

dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 

KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). 

 

Sedangkan perbuatan pasif merupakan suatu bentuk tidak 

melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya, 

dengan demikian seseorang telah mengabaikan kewajiban hukumnya, 

misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan 

membiarkan (Pasal 304 KUHP). Adapun yang dimaksud dengan 

kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbuk dari jabatan atau 

pekerjaan seseorang dan dari hukum, dan bisa juga timbul dari 

kepatutan. 

 

Dalam hal Pembentuk Undang-undang merumuskan unsur 

tingkah laku, ada 2 bentuk tingkah laku, yaitu tingkah laku yang 

abstrak dan yang kongkrit. Dimaksudkan dalam tingkah laku yang 

abstrak ialah didalam tingkah laku yang abstrak dapat terdiri wujud-

wujud tingkah laku kongkrit, bahkan bisa menjadi tidak terbatas 

banyaknya. Contohnya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang 

(Pasal 338 KUHP), abstrak yang terdiri dari banyak wujud-wujud 

kongkrit dalam pelaksanaannya, misalnya mencekik, meracun, 

menembak, dan tidak terbatas banyaknya. Disamping tingkah laku 

abstrak, banyak juga tindak pidana yang mencantumkan unsur tingkah 

laku dengan lebih kongkrit, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP), 

mengedarkan (Pasal 247 KUHP) dan lalinnya. 
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2) Unsur Sifat Melawan Hukum 

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya 

suatu perbuatan, yang sifat terlarang mana dapat bersumber pada 

Undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechttelijk) 

dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum 

materiil/materiel wederrechttelijk).  

 

Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah 

mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat 

terlarang  (wederrechttelijk) dengan memuatnya sebagai yang dilarang 

dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu 

bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan. 

Berpegang pada pendirian ini, maka setiap perbuatan yang ditetapkan 

sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan 

perundang-undangan menjadi tindak pidana, tanpa melihat apakah 

unsur melawan hukum itu dicantumkan atau tidak dalam rumusan, 

maka dengan demikian tindak pidana itu sudah mempunyai sifat 

melawan hukum. Artinya unsur melawan hukum adalah unsur mutlak 

dari tindak pidana. 

 

Dalam KUHP sendiri sifat tercela dalam tindak pidana 

dinyatakan dalam pelbagai istilah, selain melawan hukum, yaitu : 

a) Dengan menyebut “tanpa hak atau tidak berhak” atau “tanpa 

wenang” (zonder daartoe geichtgid tezijn) 

b) Dengan menyebut “tanpa izin” (zonder verlof)  

c) Dengan menyebut “melampaui kekuasaannya” (met over 

schrijding van zijne bevoegdheid) 

d) Dengan menyebut “tanpa memperhatikan cara yang ditentukan 

dalam peraturan umum” (zonder inachtneming van de bij 

algemeene verordening bepaalde vormen)  
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3) Unsur Kesalahan 

Merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin 

seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini 

selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan 

yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang 

menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan 

hukum perbuatan dengan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana 

berhubungan dengan pertanggungan jawab atau mengandung beban 

pertanggungan jawab, yang terdiri dari: 

a) Kesengajaan (dolus atau opzet) 

 Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk 

kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als 

oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij 

zekerheidsbewustzjin), dan kesengajaan sebagai kemungkinan 

(opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). 

 

 Kesengajaan sebagai maksud sama atinya dengan 

menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana 

aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau untuk melalaikan 

kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau menghendaki 

timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). 

 

 Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran 

seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada 

umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. 

Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya menimbulkan akibat 

yang tidak dituju itu, dilakukannya juga maka disini terdapat 

kesengajaan sebagai kepastian. 
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 Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk 

melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain 

yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, 

namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia 

tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan 

perbuatan itu.  

 

b) Kealpaan (culpa) 

 Kealpaan yang sering juga disebut ketidaksengajaan, lawan 

dari kesengajaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah berupa unsur 

batin (subyektif). Manusia dalam keadaan normal mempunyai 

kemampuan merefleksikan keadaan batin itu kedalam wujud 

tingkah laku. Dan bila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak 

digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan perbuatan 

yang pada kenyataannya dilarang, maka hal itulah yang disebut 

kelalaian. 

 

4) Unsur Akibat Konstitutif 

Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana dimana 

akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Dalam artian 

timbulnya akibat itu menjadi syarat selesainya tindak pidana serta 

unsur akibat konstitutifnya berupa unsur pokok tindak pidana, artinya 

jika unsur ini tidak timbul, maka tindak pidananya tidak terjadi, yang 

terjadi hanyalah percobaan. 

 

5) Unsur Keadaan Yang Menyertai 

Merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan 

yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 

Unsur keadaan yang menyertai dalam kenyataan rumusan 

tindak pidana dapat mengenai : 
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a). Cara melakukan perbuatan, yang berarti cara itu melekat pada 

perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Dengan penyebutan 

cara melakukan tingkah laku disamping penyebutan unsur tingkah 

laku dalam rumusan tindak pidana, dengan demikian menjadi 

terbatas sifat dan wujud tingkah laku itu dalam pelaksanaannya. 

 

b). Cara dapat dilakukannya perbuatan, yang artinya untuk dapat 

melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, 

terlebih dahulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar 

perbuataan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan. Jadi 

berupa syarat untuk dapat dilakukannya perbuatan yang menjadi 

larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi 

larangan. 

 

c). Mengenai obyek tindak pidana, merupakan semua keadaan yang 

melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana. 

 

d). Mengenai subyek tindak pidana, merupakan segala keadaan yang 

mengenai diri subyek tindak pidana, baik yang bersifat obyektif 

maupun subyektif. Bersifat obyektif  adalah segala keadaaan diluar 

batin pelakunya, sedangka yang bersifat subyektif adalah segala 

keadaan mengenai batin subyek hukum. 

 

e). Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai segala 

keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana. 

 

f). Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu 

dilakukannya tindak pidana yang berupa syarat memperberat 

tindak pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. 
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c. Cara Merumuskan Tindak Pidana. 

Cara pembentuk Undang-undang dalam merumuskan tindak 

pidana pada kenyatannya memang tidak seragam. Dalam hal ini akan 

dilihat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam 

KUHP kita, yaitu : 

1) Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana 

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 cara 

perumusan, yaitu : 

a) Mencantumkan unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana. 

Merupakan cara yang digunakan terutama dalam hal 

merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standar, dengan 

mencantumkan unsur obyektif maupun subyektif. 

Yang dimaksud unsur pokok adalah berupa unsur yang 

membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu itu. 

Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan 

seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan 

menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan 

dalam persidangan. Dalam unsur pokok tindak pidana terdapat 

unsur obyektif maupun subyektif secara lengkap. 

Misalnya dalam Pasal 368 yang diberi kualifikasi pemerasan, 

terdapat unsur obyektif yang terdiri dari memaksa (tingkah laku), 

seseorang (yang dipaksa), dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan (cara melakukan perbuatan memaksa), agar orang 

menyerahkan benda atau memberi hutang atau menghapuskan 

piutang (akibat konstitutif yang dituju perbuatan atau diinginkan 

pembuat). Sedangkan unsur subyektifnya yaitu, dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan 

melawan hukum. 
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b) Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan 

mencantumkan ancaman pidana. Cara ini merupakan cara yang 

paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana 

dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur 

pokok tanpa meneyebut kualifikasi, dalam praktek terkadang 

terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya 

terhadap tindak pidana pada Pasal 242 KUHP diberi kualifikasi 

sumpah palsu. 

 

c) Mencantumkan kualifikasi dan ancaman pidana.model 

perumusan dengan cara ini hanya sedikit dan dijumpai pada pasal 

tertentu saja. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang 

singkat ini dilatarbelakangi oleh suatu rasio tertentu. Misalnya 

pada Pasal 351 KUHP tentang kejahatan penganiayaan. Alasan 

rumusan penganiayaan dengan hanya menyebut kualifikasi dapat 

diketahui dari sejarah perumusannya dalam peraturan. Awalnya 

diusulkan rumusan “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit 

pada tubuh orang lain”, tapi rumusan ini oleh parlemen dianggap 

tidak tepat karena masuk didalamnya perbuatan dokter terhadap 

pasiennya. Maka dirubahlah dengan cukup menyebut 

penganiayaan saja, atas dasar pertimbangan bahwa semua orang 

telah memahami artinya. 

 

2) Dari Sudut Titik Beratnya Larangan Dalam Tindak Pidana 

Dalam hal ini dibedakan pula antara merumuskan dengan cara 

formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada 

tindak pidana materiil). 

a) Dengan cara formil 

Melalui cara ini dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal 

larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok 

larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan 
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tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, 

maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, 

maka tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat 

yang muncul dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUHP. 

 

b) Dengan cara materiil 

Maksudnya adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana 

yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu 

yaitu akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik berat 

larangan ada pada menimbulkan akibat sedang perbuatan yang 

menjadi penyebab munculnya akibat itu tidak menjadi persoalan. 

Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana bergantung 

pada apakah dari perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul 

atau belum. Bila perbuatan telah selesai namun akibat belum 

muncul maka tindak pidana belum selesai dan yang terjadi 

hanyalah percobaan. Misalnya Pasal 338 KUHP. 

 

3) Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara bentuk Pokok, Bentuk 

yang Lebih Berat dan yang Lebih Ringan 

a) Perumusan dalam bentuk pokok 

Dalam hal bentuk pokok pembentuk UU selalu merumuskan 

dengan cara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua 

unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan 

bentuk pokok ini adalah pengertian yuridis dari tindak pidana itu. 

Misalnya Pasal 362,372,379 KUHP. 

 

b) Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat 

Dalam bentuk rumusan ini, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak 

dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk 

pokok (misalnya Pasal 364,373 KUHP) atau kualifikasi bentuk 

pokok (misalnya Pasal 339,365 KUHP). Kemudian menyebutkan 
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unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau 

diperberatnya tindak pidana itu.   

 

 

3. Tinjauan umum mengenai pemidanaan 

Istilah pemidanaan dapat disebut juga sebagai pemberian hukuman 

atau dalam bahasa latinnya straffen, dimana hukuman disini ditujukan 

terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga dapat juga 

dirumuskan bahwa pemidanaan adalah pemberian sanksi atas perbuatan 

atau tindak pidana yang dilakukan seseorang yang telah dijatuhkan oleh 

pengadilan dengan maksud untuk menegakkan keadilan. Putusan 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan merupakan putusan 

yang sangat membebankan dan mengakibatkan penderitaan baik lahir 

maupun batin oleh terhukum agar menjadikan jera. Hukuman atau sanksi 

yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian 

hukum yang lain. 

 

Banyaknya para pakar hukum pidana yang yang merumuskan 

pemidanaan ini maka melahirkan tiga teori, yaitu teori imbalan, teori 

maksud atau tujuan, teori gabungan. Masing-masing penganut teori 

tersebut memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman, yang mana 

teori tersebut dapat dijabarkan menjadi : 

a. Teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie) 
Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu 
sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi 
orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi 
penderitaan. 

b. Teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheorie) 
Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan 
maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki 
ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan 
hukuman adalah untuk mencegah kejahatan, dimana pencegahan ini 
ditujukan kepada umum (algemene preventie) dan orang yang 
melakukan kejahatan (speciale preventie). 

c. Teori gabungan (verenigingstheorie) 
Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan antara teori imbalan 
dan teori maksud atau tujuan. Gabungan kedua teori ini mengajarkan 
bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib 
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hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat (Leden 
Marpaung 2005:105). 
 

Mengingat pentingnya pemidanaan  itu harus dilaksanakan 

terhadap seluruh masyarakat yang telah melakukan perbuatan pidana dan 

suatu keharusan untuk menghukum siapa saja yang telah melakukan 

perbuatan tercela. Penerapan  pemidanaan dimaksudkan untuk 

menegakkan keadilan dan kebenaran sehingga dapat menciptakan 

kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram. Sehingga demi 

mencapai tujuan tersebut, maka jenis hukuman menurut Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 10 jo Undang-

undang No. 20 Tahun 1946, yaitu: 

a. Pidana Pokok 

1) Pidana mati 

2) Pidana penjara 

3) Pidana kurungan 

4) Pidana denda 

5) Pidana tutupan 

b. Pidana Tambahan 

1) Pencabutan hak-hak tertentu 

2) Penyitaan benda-benda tertentu 

3) Pengumuman putusan hakim 

  

4. Tinjauan umum mengenai Pemalsuan Surat 

a. Pengertian Pemalsuan Surat 

Pemalsuan adalah merupakan kejahatan yang di dalamnya 

mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu 

(obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar 

adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya 

(Adami Chazawi, 2002 : 2-3). 

 

Surat (gescbrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya 
terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka 
yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat 
berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, 
dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun (Adami 
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Chazawi, 2002 : 99). 
 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat adalah kertas 

yang bertulis dan berbagai-berbagai maksud isinya. 

 

Berdasar atas pengertian  tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa, pemalsuan surat merupakan  suatu kejahatan yang 

di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atas suatu 

surat, atau dengan kata lain surat tersebut tampak dari luar seolah-olah 

benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan keadaan 

sebenarnya. 

 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam 

Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : 

1) Unsur Subyektif : 

a) membuat palsu / memalsu, 

 memalsu terhadap : 

(1) suatu tulisan atau surat yang menerbitkan suatu hal surat 

yang dapat menerbitkan keterangan 

(2) surat yang dapat membebaskan hutang 

(3) surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan 

(4) pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian 

 

b) dengan sengaja. 

Unsur subyektif dari membuat palsu yaitu dengan maksud 

untuk mempergunakan surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak 

dipalsukan. Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan kualifikasi dari 

perbuatan yang dilakukan yaitu “karena pemalsuan surat”, dan dalam 

pasal tersebut disebutkan pula akibat dari perbuatannya yaitu “jika 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” 

 

2) Unsur Obyektif 

 Dari unsur-unsur subyektif tersebut didapat suatu pengertian 
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bahwa dalam pasal tersebut juga terdapat unsur obyektif, yaitu : 

a) membuat surat palsu, dan 

b) memalsukan suatu surat 

 

Dalam hal ini “membuat surat palsu” berbeda makna dengan 

“memalsukan surat”. Membuat surat palsu dalam hal ini mempunyai 

artian membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau 

membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu 

tidak benar. Pada dasarnya “membuat surat palsu” itu belum ada surat 

dan kemudian membuat surat sendiri. Sedangkan memalsukan surat 

berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain 

dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang 

asli. Adapun cara untuk memalsu surat bermacam-macam, seperti 

mengurangi, menambah ataupun merubah sesuatu dari surat itu, dan 

juga memalsu tanda tangan, serta penempelan foto orang lain atas 

suatu ijazah. 

 

c. Jenis-jenis Pemalsuan Surat 

1) Pemalsuan Surat pada umumnya 

Tindak pidana ini berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP 

dirumuskan sebagai : membuat surat palsu atau memalsukan surat 

yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu 

pembebasan dari utang atau surat yang ditujukan untuk 

membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud 

(oogmerk) untuk memakai surat tersebut atau untuk menyuruh 

orang lain memakainya seolah-olah surat tersebut tulen dan tidak 

dipalsu, dan lagi pemakaian surat tersebut dapat mengakibatkan 

suatu kerugian. 

 

Tidak semua pemalsuan setiap surat dikenakan hukuman, 

tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat : 

a) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan 

atau suatu pembebasan suatu utang 

Sebenarnya bukan suratnya yang menerbitkan hak atau 
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lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan (overeenkomst) 

antara dua belah pihak yang termuat dalam surat yang 

bersangkutan. Maka yang kini dimaksudkan ialah surat 

perjanjian atau surat kontrak, misalnya saja surat jual beli, surat 

sewa-menyewa, surat penukaran barang, surat peminjaman 

uang, surat pemborongan kerja, dan sebagainya. Ini semua 

memuat pelbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak. Di 

samping surat-surat semacam ini disebutkan surat yang memuat 

pembebasan dari utang atau, dengan kata lain, menghentikan 

adanya berbagai perjanjian tadi. 

b) Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian 

Sifat dari surat demikian ini berarti pula bahwa surat-surat 

itu harus ada kekuatan pembuktian (bewijskracht). Mengenai 

kekuatan pembuktian ini ada peraturan dalam hukum acara 

perdata dan hukum acara pidana, jadi di muka pengadilan, 

misalnya tentang kuitansi. Tetapi ternyata dimaksudkan juga 

kekuatan pembuktian di antara instansi-instansi administrasi 

dari pemerintah, tidak hanya di muka pengadilan. Dan ini 

bergantung kepada peraturan administrasi pada tiap-tiap 

instansi masing-masing. Maka istilah tersebut tidak meliputi 

surat yang hanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan sendiri, 

khususnya oleh orang-orang yang membikin surat-surat ini, 

dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu. Tetapi, apabila 

kekuatan pembuktian ini mula-mula berdasar atas kemauan 

pihak-pihak yang saling berjanji, maka dalam prakteknya, 

mungkin menjadi kebiasaan bahwa surat semacam ini oleh 

khalayak ramai dianggap membuktikan sesuatu. Maka dapat 

dikemukakan bahwa sifat membuktikan dari suatu itu tidak lagi 

bersifat perseorangan, tetapi berdasar atas hukum pula, yaitu 

hukum kebiasaan (gewoonterecht).  

 

2) Pemalsuan surat-surat tertentu 

a) Menyuruh memuat keterangan palsu dalam surat otentik 
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Mengenai suatu akta otentik yang di dalamnya seseorang 

menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta itu 

tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu 

dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai akta itu, seolah-olah keterangan itu benar. Akta 

otentik misalnya surat akta notaris, suatu proses verbal dari 

polisi, jaksa atau sidang pengadilan, akta seorang pegawai 

Pencatatan Sipil (burgerlijke stand) mengenai kelahiran, 

kematian atau perkawinan. 

 

Unsur dari tindak pidana ini ialah, bahwa akta-akta 

tersebut harus membuktikan suatu kejadian, dan tentang 

kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada 

pejabat-pejabat tersebut untuk dimuatd dalam akta yang dibikin 

oleh pejebat-pejabat tersebut. Sifat dari tindak pidana ini lain 

daripada “pemalsuan dalam surat” dari pasal 263 KUHP karena 

kini tidak ada perbuatan membikin surat palsu atau 

memalsukan surat. Yang membikin surat adalah orang lain 

daripada si-pelaku tindak pidana ini. Maka perlu ditegaskan 

bahwa apa yang ditulis oleh para pejabat tersebut tidak benar. 

Dan kini ditegaskan pula, bahwa hal yang tidak benar ini harus 

mengenai kejadian yang harus dibuktikan dengan akta yang 

bersangkutan. Akta kelahiran misalnya, tidak membuktikan 

bahwa yang diberitahukan sebagai ayah dan ibu yang baru lahir 

itu adalah berkawin sah satu sama lain. 

 

Dalam praktek hal ini, mengenai akta notaries, tidak 

selalu mudah pelaksanaanya, misalnya dalam akta notaris 

tentang mendirikan suatu perseroan terbatas yang terang 

dibuktikan oleh akta itu ialah bahwa benar-benar didirikan 

suatu perseroan terbatas, sedangkan mungkin ada berlainan 

pendapat, apakah akta notaris itu juga membuktikan bahwa dari 

modal perseroan sudah dibayar sekian oleh para pendiri. 
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b) Pemalsuan keterangan Dokter 

Ada dua macam tindak pidana mengenai keterangan 

dokter, yaitu : 

(1) yang termuat dalam pasal 267 KUHP, yang mengancam 

dengan hukuman maksimum empat tahun penjara jika 

seorang dokter yang sengaja memberikan surat 

keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya suatu 

penyakit, kelemahan, atau cacat. 

(2) yang termuat dalam pasal 268 KUHP, yang mengancam 

dengan hukuman sama, barang siapa yang ia sendiri 

bukan dokter, membuat suatu keterangan dokter palsu 

atau memalsukan suatu keterangan dokter tentang adanya 

atau tidak adanya, kelemahan atau cacat, dengan tujuan 

untuk memperdayakan seorang penguasa atau suatu 

badan asuransi. 

 

c) Pemalsuan surat keterangan tanda kelakuan baik dan 

sebagianya 

Pasal 269 KUHP memuat pemalsuan surat keterangan 

palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, 

kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan 

tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

itu supaya mendapat suatu pekerjaan atau supaya dapat 

menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dengan 

hukuman maksimum penjara satu tahun empat bulan. Yang kini 

nampak ialah, bahwa dari pemakaian yang dimaksudkan dari 

surat palsu itu tidak perlu ada kemungkinan menyebabkan 

suatu kerugian. 

 

d) Pemalsuan surat jalan dan sebagainya dan surat pengantar 

kerbau atau sapi 

Pasal 270 KUHP mengenai pemalsuan surat jalan dan 

sebagainya, dan pasal 271 KUHP mengenai pemalsuan surat 

pengantar kerbau atau sapi, yang kedua-duanya berupa tidak 
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hanya membuat surat palsu atau memalsukan surat itu, tetapi 

juga menyuruh memberikan surat itu atas nama palsu atau 

dengan menunjukkan keadaan palsu, dengan hukuman yang 

sama, yaitu maksimum dua tahun delapan bulan penjara. 

 

e) Pemalsuan surat keterangan seorang penguasa tentang hak 

milik dan sebagainya atas suatu barang 

Pemalsuan ini dimuat dalam pasal 274 KUHP, dan 

dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan barang itu dijual 

atau digadaikan atau dengan tujuan untuk memberdayakan 

pegawai polisi atau kehakiman tentang asalnya barang itu. 

Hukumannya maksimum dua tahun penjara. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Dari uraian tersebut di atas maka kerangka pemikirannya dapat disusun 

sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUKUM PIDANA 

TINDAK PIDANA 
(DELIK) 

HUKUMAN/SANKSI 
PIDANA 

PASAL 
263-276 
KUHP 

PUTUSAN 

PEMALSUAN SURAT 

hal-hal yang 
memberatkan 

diatur oleh KUHP 

hal-hal yang 
meringankan 
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KETERANGAN : 

 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu hukum yang 

berlaku adalah hukum pidana. Merupakan hukum yang mengatur mengenai 

kepentingan publik / umum, atau lebih dikenal sebagai tindak pidana (delik). 

Setiap tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). Didalam KUHP sendiri tindak pidana dibagi dalam 2 macam, yaitu 

pelanggaran dan kejahatan. Salah satu contoh yang masuk dalam tindak 

pidana umum adalah pemalsuan surat. Pemalsuan surat merupakan suatu 

kejahatan maka diatur dalam Pasal 263-276 KUHP, Pasal 263 mengatur 

mengenai pemalsuan surat pada umumnya dan sanksi pidana atas kejahatan 

tersebut. Sedangkan pengaturan untuk pemalsuan surat-surat tertentu diatur 

dalam Pasal-pasal berikutnya. Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu 

kejahatan yang cukup meresahkan di masyarakat, karena membutuhkan suatu 

kejelian, ketelitian maupun kehati-hatian dari semua pihak. Dalam suatu kasus 

yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dimana terdakwa telah 

memalsukan sebuah tanda tangan mantan suaminya guna memenuhi 

persyaratan mendapatkan pinjaman uang dari Bank Pasar di Sukoharjo. 

 Dalam hal ini putusan pidana yang sudah dijatuhkan  oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo lebih ringan daripada ancaman 

pidananya yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP, berdasar pada 

pertimbangan hakim dan adanya hal-hal yang meringankan terdakwa. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam 

Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor :  

36/Pid.B/2007/PN.SKH  mengenai tindak pidana pemalsuan surat kepada 

terdakwa : 

 

Nama Lengkap : Sri Lestari Yuniarti binti R.Ngt Sukarti Sujadi 

Tempat lahir  : Sukoharjo 

Umur/Tgl lahir  : 38 tahun / 5 Juni 1968 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat tinggal     : Pandeyan Rt 03 / I, Kelurahan 

Ngadirejo,Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo 

Agama  : Kristen Katholik 

Pekerjaan  : Swasta 

 

Atas laporan korban (Antonius Putut K, S.H), pada bulan Oktober 2006, 

sekitar pukul 10.00 WIB, di mana dalam hal ini Terdakwa SRI LESTARI 

YUNIARTI bermaksud mengajukan pinjaman uang di Bank Pasar Sukoharjo, di 

mana pihak Bank Pasar Sukoharjo dalam hal ini SUMARGONO sebagai Kepala 

Bagian Kredit memberikan satu bendel formulir persyaratan pengajuan 

peminjaman uang dan salah satunya isian formulir Surat Pernyataan Asli. 

Selanjutnya SRI LESTARI YUNIARTI segera melengkapi persyaratan yang 

diberikan kepadanya yaitu tanggal 20 November 2006 sekitar pukul 11.00 WIB, 

uang peminjaman sudah cair dan sudah diterimanya dengan pengajuan uang 

pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi pihak Bank 

Pasar Sukoharjo hanya mengabulkan pinjaman terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- 

(empat puluh juta rupiah) dengan sistem rekening Koran dan pada saat pencairan 
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uang tersebut terdakwa baru mengambil uang itu sebesar Rp. 20.000.000,- 

(dua puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk membayar biaya kuliah anak 

kandungnya yang bernama Anton Yunianto (18 tahun) dan untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari bersama dengan 3 (tiga) anak kandungnya. Sekalipun pinjaman uang 

terdakwa sudah dicairkan oleh pihak Bank Pasar Sukoharjo terdakwa tetap 

berusaha melengkapi persyaratan yang belum dipenuhinya berupa Surat 

Pernyataan Asli dan Surat Pernyataan Asli tersebut bisa disusulkan. Oleh karena 

terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan ANTONIUS PUTUT KUNTADI, 

S.H, karena sudah resmi bercerai secara sah tanggal 23 Februari 2005 sesuai 

dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 05/PDT.G/2005/PN-SKH., 

maka terhadap formulir Surat Pernyataan Asli tersebut yang terbuat dari kertas 

HVS bertuliskan tulisan komputer yang didapatkan terdakwa dari Bank Pasar 

Sukoharjo, di mana terdakwa telah mengisi tulisan identitas terdakwa sendiri dan 

ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H dengan menggunakan bollpen dan 

mengambil foto copy KTP yang terdakwa dapatkan di rumahnya sendiri telah 

memalsukan tanda tangan ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H, dengan meniru 

tanda tangan saksi korban yang terdakwa tuangkan dalam Surat Pernyataan Asli 

tertanggal 18 Desember 2006. Dalam hal terdakwa memalsukan tanda tangan 

ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H. tersebut terdakwa tidak pernah sama sekali 

memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada ANTONIUS PUTUT 

KUNTADI, S.H.  

 

Adapun isi dari Surat Pernyataan Asli tersebut adalah SRI LESTARI 

YUNIARTI menyerahkan sebidang tanah sawah hak milik nomor 1107 atas nama 

SRI LESTARI YUNIARTI kepada  ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H. untuk 

dipergunakan sebagai agunannya. Surat Pernyataan Asli tersebut telah terdakwa 

serahkan kepada pihak Bank Pasar Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 

Desember 2006 sekitar pukul 09.00 WIB yang diterima langsung oleh 

SUMARGONO sebagai Kepala Bagian Kredit, dikarenakan dalam Surat 

Pernyataan Asli tersebut hanya baru tertera identitas dan tanda tangan SRI 

LESTARI YUNIARTI dan ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H., kemudian 

SUMARGONO sekitar pukul10.00 WIB menyuruh stafnya SURYONO untuk 

membawa dan meminta tanda tangan pengesahan kepada Kepala Desa / Lurah 

Ngadirejo dan Camat Kartasura.setalah mendapatkan pengesahan tanda tangan 
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dari Kepala Desa / Lurah Ngadirejo DIDIK ISTIADI dan Camat Kartasura 

SUMARSONO, S.Sos., lalu SURYONO sekitar pukul 13.00 WIB tiba di Bank 

Pasar Sukoharjo dan telah menyerahkan Surat Pernyataan Asli kepada 

SUMARGONO selaku Kepala Bagian Kredit didalam ruangannya. 

 

Pada kenyataanya ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H. sama sekali 

tidak merasa pernah menandatangani di dalam Surat Pernyataan Asli tersebut, 

setelah foto copy Surat Pernyataan Asli yang telah ditanda tangani oleh Kepala 

Desa/ Lurah DIDIK ISTIADI dan Camat Kartasura SUMARSONO, S.Sos itu 

ditunjukkan kepada ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H.di rumahnya. 

Kemudian ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H dan DIDIK ISTIADI segera 

pergi ke Bank Pasar Sukoharjo untuk mencabut Surat Pernyataan dengan alasan 

bahwa tanda tangan ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H telah dipalsukan. Dan 

kemudian SRI LESTARI YUNIARTI ditelepon SUMARGONO untuk datang ke 

Bank Pasar Sukoharjo dan setelah terdakwa  datang ke Bank Pasar Sukoharjo 

sempat bertemu dengan DIDIK ISTIADI dan SUMARGONO, di mana DIDIK 

ISTIADI mau mencabut Surat Pernyataan yang telah ditandatanganinya dan minta 

untuk dimusnahkan saja, karena Surat Pernyataan itu tidak betul dan Kepala 

Bagian Kredit dalam hal ini SUMARGONO sempat mencocokkan antara Surat 

Pernyataan yang Asli yang merupakan arsip pada Bank dengan foto copy Surat 

Pernyataan, dan ternyata benar cocok dan sama, serta menerangkan pula kalau 

persyaratan seperti  Surat Pernyataan menyusul diperbolehkan karena persyaratan 

tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, dan terdakwa menjawab “nanti tak sobek 

saja”, dan dianggap tidak pernah ada. Kemudian Surat Pernyataan Asli tersebut 

disobek-sobek oleh terdakwa dan sobekannya terdakwa masukkan kedalam tas 

yang dibawanya dan telah dibuang di halaman luar Kantor Bank Pasar Sukoharjo, 

sehingga hilang. 

 

Akibat dari perbuatan SRI LESTARI YUNIARTI BINTI RNGT. 

SUKARTI SUJADI tersebut ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H secara moral 

merasa dirugikan karena sesuai dengan isi di dalam foto copy Surat Pernyataan 

tanggal 18 Desember 2006 tersebut dimana SRI LESTARI YUNIARTI selaku 

pihak pertama menyerahkan tanah sawah kepada ANTONIUS PUTUT 
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KUNTADI, S.H selaku pihak yang kedua, dikarenakan tanah sawah tersebut 

sebagian masih milik ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H (masih harta gono-

gini), apalagi perbuatan yang dilakukan oleh SRI LESTARI YUNIARTI tersebut 

tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dan telah melecehkan dan merendahkan 

harga diri dari ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H. atas pemalsuan tanda 

tangan tersebut. 

 

Bahwa dalam hal ini terdakwa SRI LESTARI YUNIARTI pada hari 

Senin, tanggal 18 Desember 2006 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya 

pada suatu waktu dalam bulan Desember 2006 bertempat di rumah terdakwa 

sendiri di Dk. Pandeyan Rt. 03/I, Kelurahan Ngadirejo. Kabupaten Sukoharjo, 

membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu 

hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti 

dari pada sesuatu hak, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain 

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

tersebut dapat menimbulkan kerugian (perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP). Selain itu terdakwa juga 

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dengan sengaja memakai surat yang 

isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian (sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP). 

 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diperkuat dengan alat-alat bukti sebagai 

berikut : 

a. Alat Bukti Surat  

1) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Pencairan Pinjaman Uang Nomor 

3869 atas nama SRI LESTARI YUNIARTI tanggal 27 November 

2006 yang dikeluarkan dari Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo; 

2) 1 (satu) lembar foto copy pelunasan pinjaman uang / Surat Tanda 

Pembayaran Setor Kredit Umum SRI LESTARI YUNIARTI tanggal 8 

Januari 2007 yang dikeluarkan dari BPR Bank Pasar Kabupaten 

Sukoharjo; 
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3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2006 

yang tertera tanda tangan SRI LESTARI YUNIARTI dan ANTONIUS 

PUTUT KUNTADI, S.H serta tanda tangan pengesahan Lurah 

Ngadirejo Bapak DIDIK ISTIADI dan pihak kecamatan Kartasura; 

4) 1 (satu) bendel foto copy turunan  Putusan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo Nomor 05/Pdt.G/2005/PN-SKH tentang Putusan Gugatan 

Cerai antara ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H melawan SRI 

LESTARI YUNIARTI; 

5) 2 (dua) lembar satu bendel foto copy Surat Penetapan Nomor 

25/Pdt.G/2005/PN-SKH tanggal 4 Januari 2007 yang dikeluarkan dari 

Ketua Pengadilan Neger Sukoharjo; 

6) 3 (tiga) lembar satu bendel foto copy kuitansi Berita Acara Penyitaan 

yang dijalankan lebih dahulu 25/Pdt.G/2005/PN-SKH tanggal 5 

Januari 2007; 

7) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANTONIUS PUTUT 

KUNTADI, S.H yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Kartasura  

tanggal 15 Juni 2004 masa berlaku hingga tanggal 17 September 2007; 

8) 1 (satu) bendel foto copy turunan Buku Tanah Nomor 1107 atas nama 

SRI LESTARI YUNIARTI. 

 

b. Saksi-saksi 

Untuk membuktikan dalili-dalil dakwaannya, Penuntut Umum 

menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di 

bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, 

sebagai berikut : 

1. Saksi Antonius Putut Kuntadi, S.H selaku saksi korban. 

Dari keterangannya ia mengakui bahwa benar ia kenal dengan 

terdakwa yang merupakan mantan istri dan tidak ada hubungan 

keluarga lagi. Dari perkawinan tersebut diperoleh harta gono-gini 

berupa sebidang tanah sawah dan tanah perkarangan beserta rumah di 

atasnya yang oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo diputus tanggal 17 

Januari 2007 (dibagi dua). Bahwa benar saksi mengetahui dan 

mendapatkan foto copy Surat Pernyataan dari Didik Istiadi (Lurah 
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Desa Ngadirejo), dan dalam Surat pernyataan tersebut terdapat tanda 

tangan saksi dan juga terdakwa, di mana saksi tidak pernah merasa 

menandatangani Surat Pernyataan tersebut. 

Bahwa secara moral dan harga diri, saksi merasa dirugikan, 

karena: 

a) telah dipalsukan tanda tangannya; 

b) barang yang digunakan sebagai jaminan masih sebagai harta gono-

gini yang belum dibagi; 

c) dalam surat pernyataan tersebut seakan-akan saksi diberi dari 

terdakwa, padahal kenyataannya milik saksi; 

d) dalam hal pada kenyataannya surat tersebut berlaku untuk syarat 

mencari pinjaman dan seandainya tidak dapat melunasi, maka jelas 

ia kehilangan tanah sawah tersebut. 

2. Saksi Didik Istiadi 

Bahwa benar ia menjabat sebagai Lurah Ngadirejo, Kecamatan 

Kartasura, dan ia mengakui bahwa ia  memberitahukan kepada 

Antonius Putut Kuntadi, SH.(saksi korban) melalui telepon genggam 

(HP) yang dalam pemberitahuan itu intinya saksi mengatakan 

kepadanya bahwa Surat Pernyataan yang akan digunakan sebagai 

syarat untuk meminjam uang di Bank Pasar Sukoharjo telah 

ditandatangani oleh saksi dan juga oleh Camat Kartasura. Antonius 

Putut Kuntadi terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak merasa 

mengajukan pinjaman uang di Bank Pasar Sukoharjo dan juga tidak 

merasa pernah menandatangani pada surat pernyataan tersebut, dan 

pada saat itu juga saksi diminta untuk datang ke rumahnya. 

Dengan membawa foto copy surat pernyataan tersebut, saksi 

datang ke rumah Antonius Putut Kuntadi, SH. Bahwa setelah itu 

dengan nada agak marah, kemudian Antonius Putut Kuntadi, SH. 

mengajak saksi pergi ke Bank Pasar Sukoharjo untuk mencabut 

ataupun mengklarifikasi adanya surat pernyataan tersebut. 

3. Saksi Sumargono 

Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit di 

Bank Pasar Sukoharjo, dan pada bulan November 2006 terdakwa 

datang ke Bank Pasar Sukoharjo dengan maksud mengajukan 
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permohonan pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh 

juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah 

yang terletak di Kelurahan Kertonatan atas nama terdakwa, namun 

pada kenyataannya terdakwa diberikan pinjaman sebesar Rp. 

40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan sistem Rekening Koran. 

Bahwa benar setelah pinjaman tersebut direalisasikan masih 

ada satu surat perlu dilengkapi dan dimintakan tanda tangan mantan 

suami yakni Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2006, dengan 

diketahui oleh Lurah dan Camat. Bahwa benar hari itu juga Lurah 

Ngadirejo bersama Antonius Putut Kuntadi datang ke kantornya untuk 

mencabut surat tersebut dengan alasan tanda tangannya dipalsukan, 

namun tidak ia berikan.  

Benar bahwa surat pernyataannya tersebut tidak mutlak 

diperlukan sebagai persyaratan lagi karena antara terdakwa dengan 

suaminya telah resmi bercerai, di samping itu apabila ditinjau dari nilai 

jaminan, dari separo jaminan nilainya telah jauh lebih besar daripada 

jumlah pinjaman dan apabila nantinya memang terpaksa terdakwa 

tidak mampu mengangsur, maka separo nilai jaminan ditambah dengan 

nilai rumah yang masing-masing setengah bagian saja sudah jauh lebih 

besar nilainya dibandingkan nilai pinjaman terdakwa, sehingga pihak 

bank tidak khawatir bila terjadi kemacetan angsuran. Bahwa benar dari 

adanya surat pernyataan tersebut, sama sekali tidak ada pihak yang 

dirugikan sebab hutang terdakwa telah dilunasi sebelu jangka waktu 

kredit berakhir, yaitu lunas pada tanggal 8 Januari 2007. 

 

4. Saksi  Suryono 

Bahwa benar tugasnya adalah di bagian umum Bank Pasar 

Sukoharjo, yang membantu pekerjaan yang diperintahkan oleh 

atasannya. Bahwa benar saksi dipanggil Sumargono Kepala Bagian 

Kredit dan diperintahkan untuk meminta tanda tangan pengesahan 

Surat Pernyataan kepada Pak Lurah Ngadirejo dan Pak Camat 

Kartasura dan serahkan kembali kepada Sumargono.  
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5. Saksi Ny. Yustina Endang Suhendrasti 

Bahwa benar saksi sebagai Staf Kantor Kecamatan Kartasura 

pada akhir bulan Desember ada tamu dari Bank Pasar Sukoharjo 

dengan membawa Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh 

terdakwa dan Antonius Putut. K, untuk dimintakan tanda tangan Lurah 

Ngadirejo dan Camat Kartasura. 

 

6. Saksi Sumarsono, S.sos.( Camat Kartasura) 

Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan 

yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dan Antonius Putut. K, pada 

bulan Desember 2006. Bahwa tanda tangan saksi hanya dalam 

kapasitas mengetahui. Bahwa benar yang berhak menandatangani 

Surat Pernyataan adalah Lurah Ngadirejo, oleh karena domisili 

Pemohon di Ngadirejo bukan Lurah tempat obyek jaminan.  

 

7. Saksi Sartoyo (Lurah Kertonatan) 

Dari keterangannya, bahwa benar ia kenal dengan  terdakwa 

dan Antonius Putut. K karena memiliki tanah di Kelurahan Kertonatan, 

dan pada bulan Desember 2006 terdakwa dating menemui saksi 

dengan tujuan meminta tanda tangan pada Surat Pernyataan, namun 

tidak bersedia menandatanganinya karena surat tersebut belum diisi 

secara lengkap dan saksi lebih berhati-hati karena menyangkut masalah 

tanah. 

 

Dalam proses persidangan Sri Lestari Yuniarti (terdakwa) juga 

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut : 

Dari keterangannya, saksi mengaku kenal dengan Antonius 

Putut. K, S.H karena mantan suaminya yang resmi cerai pada bulan 

Februari 2005. Bahwa benar karena terpaksa dan dalam 

suasana terdesak terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank 

Pasar Sukoharjo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

namun hanya terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta 
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rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah sawah atas nama 

terdakwa yang terletak di Kelurahan Kertonatan. 

Bahwa benar ada persyaratan susulan dari Bank Pasar 

Sukoharjo yaitu Surat Pernyataan yang harus ditanda tangani terdakwa, 

mantan suami terdakwa (Antonius Putut. K, S.H), dan diketahui oleh 

Lurah dan Camat Kartasura, namun karena menurut terdakwa untuk 

mendapatkan tanda tangan mantan suaminya tidak mungkin berhasil 

karena sikap dan perilaku mantan suaminya tersebut, maka tanda 

tangan mantan suaminya pada Surat Pernyataan tersebut oleh terdakwa 

dipalsukan dengan meniru contoh tanda tangan pada foto copy KTP 

yang ada. 

 

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum meminta kepada 

Majelis Hakim menjatuhkan: 

1) Menyatakan terdakwa SRI LESTARI YUNIARTI binti R.NGT SUKARTI 

SUJADI bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” 

sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) 

KUHP; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI LESTARI YUNIARTI binti 

R.NGT SUKARTI SUJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan; 

3) Menyatakan semua barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara; 

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 

(dua ribu rupiah).  

 

Dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan, 

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pokok pidana dakwaan Primair Pasal 

263 ayat (1) KUHP. Pidana dengan unsur pokok sebagai berikut:  

1) Barang siapa; 

2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan 

sesuatu hak, sesuatu perhutangan, membebaskan hutang, atau yang dapat 

dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal; 
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3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat 

itu dapat mendatangkan kerugian. 

 

Dengan telah terpenuhinya dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua 

unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, Terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu” dan  Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana sebagai berikut : 

1) Menyatakan terdakwa  SRI LESTARI YUNIARTI binti R.NGT 

SUKARTI SUJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT DAN 

MENGGUNAKAN SURAT PALSU; 

2)  Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan; 

3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, 

terkecuali apabila dikemudian hari berdasarkan Keputusan Hakim 

Pengadilan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 

sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis dijalani; 

 

 

 

4) Memerintahkan barang bukti berupa: 

(a) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Pencairan Pinjaman Uang Nomor 

3869 atas nama SRI LESTARI YUNIARTI tanggal 27 November 

2006 yang dikeluarkan dari Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo; 

(b) 1 (satu) lembar foto copy pelunasan pinjaman uang / Surat Tanda 

Pembayaran Setor Kredit Umum SRI LESTARI YUNIARTI tanggal 8 

Januari 2007 yang dikeluarkan dari BPR Bank Pasar Kabupaten 

Sukoharjo; 

(c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2006 

yang tertera tanda tangan SRI LESTARI YUNIARTI dan ANTONIUS 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



47 

 

(d) PUTUT KUNTADI, S.H serta tanda tangan pengesahan Lurah 

Ngadirejo Bapak DIDIK ISTIADI dan pihak kecamatan Kartasura; 

(e) 1 (satu) bendel foto copy turunan  Putusan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo Nomor 05/Pdt.G/2005/PN-SKH tentang Putusan Gugatan 

Cerai antara ANTONIUS PUTUT KUNTADI, S.H melawan SRI 

LESTARI YUNIARTI; 

(f) 2 (dua) lembar satu bendel foto copy Surat Penetapan Nomor 

25/Pdt.G/2005/PN-SKH tanggal 4 Januari 2007 yang dikeluarkan dari 

Ketua Pengadilan Neger Sukoharjo; 

(g) 3 (tiga) lembar satu bendel foto copy kuitansi Berita Acara Penyitaan 

yang dijalankan lebih dahulu 25/Pdt.G/2005/PN-SKH tanggal 5 

Januari 2007; 

(h) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANTONIUS PUTUT 

KUNTADI, S.H yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Kartasura  

tanggal 15 Juni 2004 masa berlaku hingga tanggal 17 September 2007; 

(i) 1 (satu) bendel foto copy turunan Buku Tanah Nomor 1107 atas nama 

SRI LESTARI YUNIARTI. 

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; 

5) Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

Hukum pidana adalah hukum yang memberikan sanksi yang bengis dan 

sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada dan tidak 

mengadakan norma yang baru. Menurut Prof. Van Hamel, Hukum pidana adalah 

semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam 

menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa 

yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang 

melanggar larangan-larangan tersebut (Moeljatno, 2000: 8). Secara umum hukum 

pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar 

dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Diharapkan dengan 

diberlakukannya hukum pidana maka di kehidupan masyarakat akan terwujud 

cita-cita bersama yaitu kehidupan damai dan sentosa. Oleh karena tindak pidana 

itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, maka untuk menjatuhkan 

pidana pada orang tersebut haruslah dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



48 

  

orang tersebut. Sebab ada kalanya suatu perbuatan memenuhi rumusan 

perundang-undangan pidana, tetapi ada hal-hal yang meniadakan tindak pidana, 

dalam artian walaupun perbuatan pidana dilakukan tetapi pelakunya tidak dijatuhi 

pidana atau bebas dari ancaman pidana . Unsur kesalahan merupakan unsur 

mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat 

memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat 

subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa 

unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan 

hukum perbuatan dengan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan 

dengan pertanggungan jawab atau mengandung beban pertanggungan jawab. 

Simons menambahkan : 

“ bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang 

yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan 

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga 

orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi ” 

 

Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum pidana diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain mengatur tentang 

perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana 

serta mengenai ketentuan pidananya. Salah satu perbuatan pidana yang diatur 

dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan surat yang dinilai mudah dan kerap 

kali dilakukan, sehingga banyak menimbulkan kerugian.  

 

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat 

dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar atau tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama 6 tahun. 

b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat ini 
dapat menimbulkan kerugian. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, maka terdakwa SRI LESTARI 

YUNIARTI didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 263 ayat (1) 

KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

a. Barang Siapa 

b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu 

hak, sesuatu perhutangan, memebebaskan hutang atau dapat dipergunakan 

unutk bukti tentang suatu hal 

c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat 

itu dapat mendatangkan kerugian. 

 

ANALISIS : 

 

Unsur Barang Siapa 

Bahwa unsur “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan tentang yang diminta 

pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia 

dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Bahwa yang 

dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam 

perkara ini menunjuk kepada menusia sebagai naturlijk persoon yang 

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat 

dakwaan. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan 

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan 

saksi dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang 

dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang 

sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, yaitu SRI LESTARI YUNIARTI binti RNGT. 

SUKARTI SUJADI adalah pelaku tindak pidananya, dan ternyata 

terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan 

pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk 

menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya. 
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Unsur Membuat Secara Tidak Benar atau Memalsu Surat yang Dapat 

Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang atau 

yang Diperuntukkan sebagai Bukti daripada Sesuatu Hal 

Bahwa rangkaian unsur ini terdapat kata-kata “atau” yang bersifat 

alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya 

tidak perlu dibuktikan lagi. 

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada 

keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini 

mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat itu seakan-akan 

berasal dari orang lain daripada penulisnya. Perbuatan membuat surat 

palsu bahwa itu mengenai isi daripada tulisan atau surat, dimana perbuatan 

itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhannya 

maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang 

namanya tercantum dibawah tulisan itu. Perbuatan memalsukan surat 

dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa 

izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Unsur membuat surat 

palsu atau memalsukan surat sebagaimana unsur objektif haruslah dapat 

diperbandingkan dengan memperlihatkan aslinya. Terkecuali orang yang 

diduga membuat dan memalsukan surat tersebut secara tegas 

mengakuinya. Untuk kemudian dipertimbangkan apakah dengan perbuatan 

tersebut secara alternative dapat menerbutkan sesuatu hak, sesuatu 

perhutangan, membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk 

bukti tentang sesuatu hal. Dan penggunaan surat yang seolah-olah  surat 

itu asli dan tidak dipalsukan, dapat menimbulkan kerugian. 

 

Berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta 

dengan mencermati barang bukti, terutama surat tertanggal 18 Desember 

2006, diketahui fakta sebagai berikut : 

Bahwa pada awal bulan Oktober 2006 terdakwa mengajukan 

pinjaman kredit ke BPR Bank Pasar Sukoharjo sebanyak Rp. 

50.000.000,- . Saksi Sumargono selaku kepala bagian Kredit BPR 

tersebut memberikan satu bendel formulir yang harus diisi oleh 
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terdakwa, salah satunya adalah isian surat pernyataan. Setelah syarat 

kelengkapan formulir pengajuan pinjaman ke BPR Bank Pasar telah 

dipenuhi, pihak Bank Pasar Sukoharjo mencairkan pinjaman tersebut 

sebanyak Rp. 40.000.000,- dengan sistem Rekening Koran. 

Meskipun pinjaman kredit yang diajukan oleh terdakwa telah 

dicairkan, namun isian formulir surat pernyataan belum diisi dan 

dilengkapi oleh terdakwa, oleh karena saksi Sumargono 

menerangkan surat pernyataan tersebut dapat disusulkan kemudian 

sebagai kelengkapan syarat yang tidak mutlak. Dalam salah satu 

bagian isi surat pernyataan tersebut harus mencantumkan nama dan 

tanda tangan pihak lain (suami) dikarenakan surat tersebut berisikan 

data tentang objek yang dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada 

BPR Bank Pasar Sukoharjo. Pencantuman nama pihak lain (saksi A 

Putut Kuntadi, SH) diperlukan karena berkenaan dengan status objek 

jaminan yang masih harta bersama, meskipun diantara mereka telah 

bercerai. 

 

Kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Dk. Pandeyan 

Rt 03/I Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura untuk mengisi secara 

lengkap surat pernyataan tersebut. Setelah daftar isian lengkap diisi oleh 

terdakwa, terdakwa mencari foto copy KTP A Putut Kuntadi, SH yang 

dikarenakan hubungan perkawinan antara terdakwa dengan A Putut 

Kuntadi, SH telah putus dikarenakan perceraian. Selanjutnya terdakwa 

membuat sendiri tanda tangan A Putut Kuntadi, SH tanpa terlebih dahulu 

memberitahukan dan meminta izin kepada saksi A Putut Kuntadi, SH. Hal 

tersebut dilakukan dikarenakan adanya keterpaksaan yang melingkupi 

terdakwa dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama pemenuhan 

biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak-anaknya. Beberapa hari kemudian 

terdakwa pergi ke BPR Bank Pasar Sukoharjo dan memberikan surat 

pernyataan kepada saksi Sumargono. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



52 

  

Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain 

Memakai Surat Itu Seolah-olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan, 

Jikalau Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan kerugian 

Maksud daripada unsur ini adalah dalam pembuatan surat 

sebagaimana dalam pertimbangan kedua tersebut diatas, terdakwa 

mempunyai niat dan kehendak untuk mempergunakannya, yang dapat 

menimbulkan kerugian. Namun dalam hal ini kemungkinan akan adanya 

kerugian tersebut tidak perlu untuk dibuktikan, cukup adanya niat dari 

terdakwa yang dapat memperhitungkan adanya kerugian yang ditimbulkan 

dalam penggunaannya. 

 

Meskipun surat yang terdapat tanda tangan saksi A.PUTUT 

KUNTADI, S.H dipalsukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah 

dipertimbangkan diatas, merupakan salah satu syarat kelengkapan 

pemenuhan peminjaman yang dilakukan oleh terdakwa pada BPR Bank 

Pasar Sukoharjo, dan tanpa adanya kelengkapan surat pernyataan tersebut 

pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bentuk 

Rekening Koran telah diberikan oleh pihak Bank Pasar Sukoharjo kepada 

terdakwa. Tidaklah dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan 

dari terdakwa memalsukan tanda tangan saksi A.PUTUT KUNTADI, S.H. 

Oleh karena dengan dilakukannya perbuatan berupa pencantuman  tanda 

tangan saksi A.PUTUT KUNTADI, S.H, setidaknya terdakwa sudah dapat 

menduga dan memperhitungkan akan adanya kerugian pada pihak lain. 

Meskipun dalam pembuatan tanda tangan tersebut dipergunakan untuk 

memenuhi syarat pinjaman yang dipergunakan untuk kepentingan 

kebutuhan biaya pendidikan anak-anak hasil perkawinan antara terdakwa 

dengan saksi A.PUTUT KUNTADI, S.H sebelumnya. Begitu pula dengan 

adanya pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa pada 

tanggal 8 Januari 2007 kepada BPR Bank Pasar Sukoharjo, tidaklah dapat 

dijadikan dasar untuk membenarkan dan menghilangkan unsur objektif 

maupun subjektif dalam dakwaan ini. 
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Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas telah memenuhi 

unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 

ayat (1) KUHP, dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi (terlampir). Dan 

juga selama dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya hal-hal yang 

dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa. Serta terdakwa tidak termasuk dalam kategori 

pengecualian sebagaimana yang ditentukan Pasal 44 KUHP. 

 

Dengan telah terpenuhinya dan terbukti secara sah dan meyakinkan 

semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan 

Menggunakan Surat Palsu dan menjatuhkan pidana sebagai berikut : 

a. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 

b. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, 

terkecuali apabila dikemudian hari berdasarkan Keputusan Hakim 

Pengadilan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 

sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis dijalani; 

c. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

 

Demikian hasil putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Sukoharjo yang ditetapkan kepada terdakwa yang melakukan tindak 

pidana pemalsuan surat seperti dalam perkara di atas, dan keputusan tersebut 

telah mempunyai hukum tetap karena kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan 

Jaksa Penunutut Umum telah menerima  (tidak mengajukan upaya hukum). 

 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam 

Kasus Pemalsuan Surat 

Istilah pemidanaan dapat disebut juga sebagai pemberian hukuman, 

dimana hukuman disini ditujukan terhadap orang yang melakukan perbuatan 

pidana. Sehingga dapat juga dirumuskan bahwa pemidanaan adalah pemberian 

sanksi atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang yang telah 
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dijatuhkan oleh pengadilan dengan maksud untuk menegakkan keadilan. Putusan 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan merupakan putusan yang sangat 

membebankan dan mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin oleh 

terhukum agar menjadikan jera. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana 

membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Pada dasarnya 

prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, dan edukatif bagi 

terdakwa, bukan merupakan alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan 

terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya tersdakwa 

diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena 

itu, dalam penjatuhan hukuman atas diri terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya 

melihat rasa keadilan korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah pidana 

tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Sehingga dalam 

penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian, keadilan dan 

kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud. Guna pencapaian prinsip 

tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana 

bersyarat umum, dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak 

perlu dijalankan oleh terdakwa, terkecuali apabila dikemudian hari berdasarkan 

Keputusan Pengadilan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 

sebelum lewat jangka waktu masa percobaan yang ditentukan habis dijalani.  

 

Kemudian sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, 

terlebih dahulu juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

yang meringankan, yaitu sebagai berikut : 

1. hal-hal yang memberatkan : 

Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi saksi 

A.PUTUT KUNTADI, S.H terlebih tanah yang dijaminkan tersebut 

merupakan harta gono-gini yang belum dibagi oleh terdakwa dengan saksi 

korban. 

 

2. hal-hal yang meringankan : 

a. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit 

dalam memberikan keterangan persidangan; 
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b. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya 

lagi dikemudian hari; 

c. terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; 

d. terdakwa belum pernah dihukum; 

e. terdakwa melakukan perbuatan pidananya dikarenakan alasan mendesak 

yang melingkupi dirinya dalam pemenuhan biaya pendidikan anak-

anaknya; 

f. terdakwa sebagai orang tua (ibu) sangat diperlukan kehadirannya ditengah-

tengah anak-anaknya yang membutuhkan  kasih sayang, perhatian dan 

perlindungan. 

 

 

 

ANALISIS : 

 

Berdasarkan penelitian penulis dari putusan Hakim Pengadilan 

Sukoharjo yang menyebabkan terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan daripada 

yang tercantum pada Pasal 263 KUHP adalah keterangan saksi Sumargono 

yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa dari adanya surat pernyataan tersebut, sama sekali tidak ada 

pihak yang dirugikan, termasuk Bank Pasar Sukoharjo dikarenakan hutang 

terdakwa kepada pihak Bank Pasar Sukoharjo justru telah dilunasi sebelum 

jangka waktu kredit berakhir. Selain itu Sumargono juga menerangkan 

bahwa surat pernyataan tersebut tidak mutlak diperlukan sebagai 

persyaratan lagi karena antara terdakwa dengan suaminya telah resmi 

bercerai dan disamping itu apabila ditinjau dari nilai jaminan, dari separo 

jaminan nilainya telah jauh lebih besar dari pada jumlah pinjamannya 

belum lagi apabila nantinya memang terpaksa terdakwa tidak mampu 

mengangsur, maka separo nilai jaminan ditambah dengan nilai rumah yang 

masing-masing setengah bagian saja sudah jauh lebih besar nilainya 

dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada terdakwa, 

sehingga pihak Bank Pasar Sukoharjo tidak ada rasa khwatir. 
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Meskipun selama pemeriksaan perkara, terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan 

menggunakan surat palsu. Dan juga dalam pemeriksaan perkara berlangsung 

tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun 

pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Serta terdakwa tidak 

termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana yang ditentukan Pasal 44 

KUHP. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka diambil simpulan 

sebagai berikut : 

1. Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya telah diatur dalam Pasal 263 

KUHP. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah tercantum unsur-unsurnya, 

yaitu barang siapa; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menerbitkan suatu hak, sesuatu perhutangan, membebaskan hutang atau 

dapat dipergunakan untuk bukti suatu hal; dan dengan maksud untuk 

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu 

asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 

kerugian. Dengan telah terpenuhinya dan terbukti secara sah dan 

meyakinkan semua unsur pokok pidana, maka Terdakwa terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat 

dan Menggunakan Surat Palsu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai 

berikut : 

a. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 

b. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh 

terdakwa, terkecuali apabila dikemudian hari berdasarkan Keputusan 

Hakim Pengadilan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak 

pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis dijalani; 

c. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa 

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) bulan kepada terdakwa 

tindak pidana pemalsuan surat dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Hal 

tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan ancaman pokoknya, 

yaitu Pasal 263 KUHP yang mengancam pidana penjara 6 (enam) tahun. 

 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus 

pemalsuan surat terhadap terdakwa, yaitu : 
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a. hal-hal yang memberatkan : 

Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi saksi 

A.PUTUT KUNTADI, S.H terlebih tanah yang dijaminkan tersebut 

merupakan harta gono-gini yang belum dibagi oleh terdakwa dengan 

saksi korban. 

b. hal-hal yang meringankan : 

1). terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-

belit dalam memberikan keterangan persidangan; 

2). terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi dikemudian hari; 

3). terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; 

4). terdakwa belum pernah dihukum; 

5). terdakwa melakukan perbuatan pidananya dikarenakan alasan 

mendesak yang melingkupi dirinya dalam pemenuhan biaya 

pendidikan anak-anaknya; 

6). terdakwa sebagai orang tua (ibu) sangat diperlukan kehadirannya 

ditengah-tengah anak-anaknya yang membutuhkan  kasih sayang, 

perhatian dan perlindungan. 

Selain itu, berdasarkan analisa penulis yang menjadikan dasar pertimbangan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah keterangan dari saksi 

Sumargono yang dalam pengakuanya sedikit meringankan terdakwa. 

 

 

B. SARAN 

Dari penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan 

berhubungan dengan persoalan yang ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Surat tuntutan dari jaksa penuntut umum seharusnya bisa lebih diperberat 

lagi terutama  dalam hal sanksi pidana yang hanya 2 bulan saja, sehingga 

hakim dalam menjatuhkan hukumannya pun bisa lebih berat lagi. Karena 

dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

pemalsuan surat seperti yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 
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2. ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama 6 tahun 

penjara. 

 

3. Dalam kasus pemalsuan surat, sebaiknya pelakunya tetap dikenakan sanksi 

pidana (hukuman) penjara dan jangan dibebaskan dari hukuman tersebut 

yaitu dengan pidana percobaan selama 4 bulan, sekalipun ada pertimbangan-

pertimbangan lainnya. Hal itu agar membuat jera pelaku tindak pidana 

tersebut agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukannya.        
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