
 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Narasumber  

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait 

dengan pembahasan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit kendaraan bermotor 

oleh surveior yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, Jaksa 

pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Polisi pada Polres Sukadana Lampung 

Timur.  

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur  

Nama  : Ita Deni S  

Jenis Kelamin : Perempuan  

NIP  :  

Pangkat/Golongan : Pratama Madya/ III C 

Jabatan   : Hakim  

Unit Kerja  : Pengadilan Negeri Sukadana  

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukadana  

Nama  : Dana Mahendra, S.H.  

Jenis Kelamin : Laki-laki 
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NIP  : 19780416 200603 1 001 

Pangkat/Golongan : Ajun Jaksa/ III B 

Jabatan   : Jaksa Fungsional  

Unit Kerja  : Kejaksaan Negeri Sukadana  

3. Polisi pada Polres Lampung Timur  

Nama  : Mujarod Panjianto  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

NRP  : 86030012 

Pangkat/Golongan : Briptu 

Jabatan   : Penyidik Pembantu  

Unit Kerja  : Polres Lampung Timur/Sektor Mataram Baru  

 

 

B. Kronologi Kasus  

Bahwa terdakwa Rizki Ardi Setiawan Bin Sumardi pada hari Jumat 

tanggal 29 Oktober 2010 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu 

waktu di bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Dealer NSS Cabang 

Mataram Baru Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur 

atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Sukadana, yang berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan 

yang dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan 

cara sebagai berikut:  
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Bahwa terdakwa Rizki Ardi Setiawan Bin Sumardi bekerja di PT. 

NSC Finance rekanan dari PT. NSS sebagai surveior pada hari Jumat tanggal 

29 Oktober 2010 sekira pukul 10.30 WIB menerima berkas pengajuan kredit 

sepeda motor dari Muksin (DPO) yang berupa fotokopi KTP dan KK atas 

nama Porwanto dan Sutini kemudian setelah menerima berkas tersebut 

terdakwa langsung melakukan survei sesuai alamat yang ada dalam berkas 

yang dilakukan dengan cara terdakwa menemui langsung Porwanto dan istri 

lalu terdakwa menanyakan langsung Porwanto dan lalu terdakwa mengisi 

surat pernyataan survei yang telah disiapkan akan tetapi survei yang dilakukan 

oleh terdakwa tersebut telah menyalahi aturan perusahaan yaitu sebelum 

melakukan survei ke rumah pemohon, surveyor harus melakukan pengecekan 

lingkungan tempat tinggal dengan menanyakan terlebih dahulu ke aparat desa 

(Ketua RT) serta didukung dengan keterangan dari tetangga rumah pemohon 

dan hal ini tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga isi surat pernyataan 

survei tertanggal 29 Oktober 2010 tidak benar  dimana data-data dalam surat 

pernyataan survei fiktif dan tidak sesuai di lapangan selanjutnya dari survei 

yang tidak dilakukan sesuai prosedur tersebut terdakwa berkesimpulan bahwa 

Porwanto layak atau memenuhi syarat untuk menerima kredit sepeda motor 

setelah itu berkas pengajuan kredit terdakwa serahkan kepada pihak dealer 

dalam hal ini saksi Didik Hermawan lalu hasil survei yang telah terdakwa 

lakukan, terdakwa laporkan kepada coordinator survei untuk disetujui dan 

selanjutnya koordinator survei percaya akan survei yang telah dilaksanakan 

oleh terdakwa yang tidak dijalani sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan sehingga koordinator survei menyetujuinya dan meneruskannya 
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kepada bagian administrasi yaitu saksi M. Haris Taufan Ipani lalu bagian 

administrasi memerintahkan ke sopir dan AKL untuk menyerahkan sepeda 

motor tersebut kepada konsumen dan selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB 

terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada 

Porwanto.  

Selanjutnya pada saat pembayaran angsuran terjadi keterlambatan 

pembayaran angsuran dari setelah angsuran pertama sampai sekarang belum 

pernah dibayar oleh Porwanto yang kemudian pada hari Kamis tanggal 24 

Februari 2011 pihak NSC Finance yaitu saksi Faizal melakukan pengecekan 

langsung ke lapangan atau alamat yang sesuai di berkas pengajuan atas nama 

Porwanto serta berdasarkan hasil survei yang telah terdakwa laksanakan yang 

ternyata alamat tidak ada lalu saksi Faizal menanyakan kepada Sekretaris 

Desa yaitu saksi Idroes Sasmoko Adi dan memperoleh informasi bahwa 

alamat yang ada dalam survei tidak benar dan fiktif.  

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, perusahaan mengalami 

kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sepeda motor 

yang telah terdakwa serahkan sampai sekarang belum diketahui 

keberadaannya.  

Dakwaan  

Dalam kasus dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) adalah sebagai berikut:  

Pasal yang didakwakan :  

Kesatu : Pasal 263 Ayat 1 KUHP  

atau  



56 

 

Kedua : Pasal 374 KUHP  

atau  

Ketiga : Pasal 378 KUHP  

Hal-hal yang mempengaruhi tuntutan pidana :  

- hal-hal yang memberatkan :  

- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan  

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain 

- hal-hal yang meringankan :  

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan  

- Terdakwa belum pernah dihukum  

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum :  

a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizki Ardi Setiawan bin 

Sumardi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong 

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.  

b. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp 1000,- (seribu rupiah). 

Pertimbangan Hakim  

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 

dihubungkan dengan barang bukti, majelis hakim berpendapat bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari Pasal 

263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurya sebagai berikut :  

1. Barang siapa  

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap 

orang atau badan hukum selaku subjek hukum, pendukung hak dan 



57 

 

kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta 

tidak berada atau digantungkan pada suatu kedudukan atau kualitas 

tertentu;  

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa 

telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat 

dakwaaan Penuntut Umum, dapat mengikuti persidangan dengan baik dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik 

pula, sehingga dengan demikian menurut hemat majelis, terdakwa adalah 

termasuk dalam kategori subjek hukum;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhip;  

2. Membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan 

sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan daripada 

utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal 

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

itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. 

4. Dalam pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian 

Hal yang memberatkan  

- terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan 

- terdakwa telah merugikan perusahaan 

Hal yang meringankan  

- Terdakwa belum pernah dihukum  

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan 

penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa 
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penahanan terdakwa tersebut dikurangkan dari seluruh pidana yang 

dijatuhkan.  

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri 

terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub 

B KUHAP maka perlu ditetapkan berada dalam tahanan.  

Bahwa menimbang barang bukti diajukan dipersidangan telah dibenarkan 

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas 

perkara.  

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa 

sebelumnya tidak ada mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya 

perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepada terdakwa 

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan 

dalam amar putusan ini.  

Mengingat UU No. 4 tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 2 tahun 

1986 serta pasal-pasal yang lain yang berhubungan dengan perkara ini 

mengadili :  

1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pemalsuan ke dalam akta otentik.  

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu 

tahun tiga bulan.  

3. Memerintahkan masa penangkapan dalam penahanan yang telah dijalani 

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.  

5. Memerintahkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.  
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6. Membebankan terdakwa untuk membayar perkara dalam perkara ini 

sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)  

Putusan Hakim 

Adapun putusan hakim adalah, menyatakan bahwa terdakwa Rizki Ardi 

Setiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Pemalsuan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 

KUHP serta pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan; 

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun 3 (tiga) bulan; 

 

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam 

Penyelenggaraan Kredit Kendaraan Bermotor oleh Surveyor 

 

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata 

tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan 

usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atas penindakan setelah 

terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana, dengan lain perkataan, baik 

secara preventif maupun represif. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan 

oleh tiga komponen aparatur Negara yaitu kepolisian, kejaksaan, dan 

kehakiman/pengadilan.  

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, ada beberapa tahapan 

atau proses untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap suatu tindak 

pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu :  

1. Penyidikan  

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan 

pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari 
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serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi 

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya 

atau pelaku tindak pidananya.
1
 

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana adalah kegiatan 

penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap 

atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya 

diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya 

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat 

menemukan dan menentukan pelakunya. Proses penyidikan dimulai dari :  

a. Adanya laporan atau pengaduan  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7, dihubungkan 

dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan 

atau diajukan kepada:  

- penyelidik, atau  

- penyidik, atau  

- penyidik pembantu.  

Berdasar ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu 

dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh 

kepada penyelidik, atau langsung kepada penyidik atau penyidik 

pembantu.  

Bentuk dan cara mengajukan laporan atau pengaduan dapat 

dilihat pada ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat 

(6). Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan:  

                                                 
1
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 

Penuntutan, Edisi ke-2, Cet. ke-12, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 109 
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- dapat dilakukan dengan lisan, atau  

- dilakukan dengan tulisan. 

b. Menindak lanjuti laporan dengan mulai melakukan penyidikan. 

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan 

kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa 

pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut 

disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 

KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah 

tiada ada ketegasan dari kentuan tersebut kapan waktunya penyidikan 

harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. 

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik 

wajib segara menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penutut 

umum. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut 

umum, diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP.  

c. Dalam hal penutut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut 

kurang lengkap. Penutut umum segera mengembalikan berkas perkara 

tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila 

pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 

Hari penutut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka 

penyidikan dianggap selesai. 

2. Penuntutan 

Berbicara mengenai saat dan patokan tanggung jawab yuridis dan 

kewenangan penahanan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan, 
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merujuk dari beberapa ketentuan, yang dipergunakan dasar saat terjadinya 

peralihan :  

- Angka 21 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 

14-PW.07.03/1983. 

- Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP 

- Pasal 138 ayat (1) KUHAP.
2
 

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penututan hanya ada 

pada penututan umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh kitab-kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 

butir 7 KUHAP tercantum defenisi penututan sebagai berikut: 

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.” 

 

Yang bertugas menuntut atau penuntut umum ditentukan di Pasal 

13 jo Pasal 1 butir 6 huruf b yang pada dasarnyan berbunyi : 

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penututan dan melaksanakan penetapan 

hakim “ 

 

Kemudian Muncul Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi 

dan diganti oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yang menyatakan 

bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh 

kejaksaan. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

                                                 
2
 Ibid, hlm. 233  
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Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan (Pasal 

30), yaitu: 

1. Melakukan Penuntutan; 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersayarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat 

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik. 

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang 

menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah 

tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur 

dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penututan umum 

suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan 

ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut 

umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir 

b (KUHAP). Mengenai wewenang penutut umum untuk menutup perkara 

demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), 

Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara 

ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang 

diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP. 

Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum, dalam 

rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum 
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adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penempatan hakim. 

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, 

penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil 

penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat 

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana 

atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan 

penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila 

tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah 

diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. 

Kemudian, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan 

kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada 

tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan 

negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon 

praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP 

dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat 

melakukan penuntutan terhadap tersangka. 

3. Pengadilan  

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ada hubungan antara 

penyidikan, penuntutan dengan pengadilan yaitu yang berhubungan 

dengan izin ketua pengadilan negeri atas penahanan, penggeledahan, 

pemasukan rumah, pemeriksaan surat dan penyitaan.  

Izin pengadilan terhadap hal-hal di atas diperlukan, mengingat 

bahwa pelaksanaan daripada upaya paksa (dwang midelen) tersebut di atas 
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akan mengurangi hak-hak kebebasan manusia yang telah diakui secara 

universal.  

Adapun hal-hal yang perlu dimintakan izin/izin khusus kepada 

Hakim ialah :  

a. Dalam tahap penyidikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:  

1) Penggeledahan rumah oleh Penyidik (vide Pasal 33 KUHAP) 

2) Penyitaan oleh Penyidik (vide Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) 

KUHAP 

3) Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain oleh penyidik dari 

mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk 

melaksanakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara 

(vide Pasal 43 KUHAP) 

4) Pemeriksaan surat-surat oleh Penyidik (vide Pasal 47 KUHAP) 

b. Dalam tahap penuntutan untuk memberikan perpanjangan penahanan 

berdasarkan alasan penting pemeriksaan (vide Pasal 29 KUHAP, 

karena:  

1) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental 

yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau  

2) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 

sembilan tahun atau lebih.  

Selanjutnya tahap pemeriksaan di pengadilan, apabila terhadap 

suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut 

diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya 



66 

 

diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri 

yang berjumlah 3 (Tiga) Orang. 

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan 

hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum 

kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat 

kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat 

panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia 

dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya 

tiga hari sebelum sidang dimulai. 

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang 

negatif (Negatif wettelijk). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan: 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadinya dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian 

harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang 

disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam 

persidangan, yang terdiri dari: 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan Ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; dan 

5. Keterangan terdakwa.
3
 

                                                 
3
 Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana    
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Disamping itu kitab Undang-undang hukum Acara Pidana juga 

menganut minimun pembuktian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 

tersebut. Minimun pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara 

pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal 

penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh 

keyakinan hakim. 

Tahap pemeriksaan perkara pidana dipengadilan ini dilakukan 

setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini 

dilandaskan pada sistem atau model accusatoir, dan dimulai dengan 

menyampaikan berkas perkara kepada public prosecutor. 

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan 

pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara 

sah menurut undang-undang. Dalam hal ini KUHAP Pasal 145 telah 

memberikan batasan syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan 

kepada terdakwa sebagai berikut :  

1. Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat 

tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan 

di tempat kediaman terakhir. (ayat (1)). 

2. Apabila terdakwa tidak ada ditempat kediaman terakhir, surat 

panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum 

tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (ayat (2)). 

3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan 

kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara (ayat (3)). 

4. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau 

melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan (ayat (4)). 

5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak 

dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di 

gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (ayat (5)).
4
 

 

                                                 
4
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,  Edisi ke-2, Cet. ke-3, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 237-238 
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Adapun wewenang dari Pengadilan dalam buku pedoman 

mengenai KUHAP diuraikan secara berturut-turut hal-hal sebagai berikut:  

1. Wewenang pengadilan untuk mengadili  

2. Koneksitas 

3. Ganti kerugian dan rehabilitas 

4. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti 

kerugian 

5. Pemeriksaan di sidang pengadilan 

6. Upaya hukum biasa  

7. Upaya hukum luar biasa 

8. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan pengadilan.  

 

D. Analisis Kasus  

Terhadap kasus di atas dapat diberikan analisis kasus sebagai berikut: 

Terdakwa dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan 

surat/identitas dengan sengaja, oleh karena itu hakim telah memutuskan 

perkara dengan memberikan putusan berdasarkan berita acara perkara, 

keterangan saksi, dan tuntutan jaksa serta ketarangan terdakwa. Dengan secara 

sah dan meyakinkan terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa:  

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan suatu hak, perkataan atau pembebasan utang, atau yang 

diperuntungkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk membakai 

atau menyuruh orang lain sebagai surat tersebut seolah-olah isinya benar 

dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan 

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 

enam tahun”.   
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Pasal tersebut ada kejahatan yang masing-masing dirumuskan pada 

ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Mengenai unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap terdakwa, 

yang mana unsur tersebut adalah:  

a. Perbuatan : membuat palsu dan memalsukan  

b. Objeknya adalah :  

1) yang dapat menimbulkan suatu hak.  

2) yang dapat menimbulkan suatu perikatan.  

3) yang menimbulkan suatu pembebasan utang.  

4) yang dapat diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.  

c. Dapat menimbulkan kerugian akibat dari pemakaian surat tersebut.  

2. Unsur-unsur subjektif : dengan sengaja.  

Membuat surat palsu adalah membuat yang seluruh atau sebagian isinya 

palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang 

sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:  

a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai 

atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu demikian 

disebut dengan pemalsuan intelektual (intelenctuale valschheid).  

b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang 

lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini 

disebut dengan pemalsuan materiil (materiele vaschheid). Palsunya 

surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat 

surat.  
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Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan 

mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas 

sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi 

lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan 

perbuatan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak bertentangan dengan 

kebenaran.  

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat 

terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada 

tanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda 

tangan dalam surat bernama yang berbeda.  

Perbedaan yang paling prinsip antara keduanya adalah:  

Membuat surat palsu yaitu sebelum perbuatan dilakukan belum ada 

surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya 

adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu seluruh tulisan dalam 

surat tersebut dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang 

demikian disebut dengan surat palsu.  

Memalsu surat yaitu sebelum perbuatan dilakukan sudah ada 

sebuah surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, 

terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) 

dilakukan perbuatan memalsu yang akibat surat yang semula benar 

menjadi surat sebagian atau seluruhnya keterangan yang tidak benar, 

terkecuali jika keterangan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 
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diperkirakan hal itu tidak sengaja diberikan atau memberikan keterangan 

palsu.
5
 

Terhadap putusan hakim tersebut, menurut analisa penulis kurang 

tepat karena hakim tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana 

ini yang mana terdakwa didalam melakukan tindak kejahatannya tidak 

dilakukan secara sendirian, sebagaimana keterangan yang telah terdakwa 

berikan pada berita acara pemeriksaan. Dalam melakukan kejahatan ini 

terdakwa mendapat berkas pengajuan dari saudara Muksin, yang menurut 

analisa penulis Muksin inilah sebagai otak pelaku pemalsuan, karena 

berkas pengajuan pinjaman mulanya Muksin yang memberikan. Disini 

peran terdakwa hanya melaksanakan tugasnya sebagai surveior, namun 

dalam melaksanakan tugasnya ini terdakwa tidak menjalankannya sesuai 

standar operasional perusahaan.  

Selain itu menurut penulis, perkara ini sengaja oleh pihak penyidik 

digiring pada pelaku tunggal, karena pelaku yang utamanya Muksin 

melarikan diri, dan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak 

melakukan pencarian dan pengejaran agar Muksin dapat ditangkap. 

Seandainya Muksin dapat tertangkap dan memberikan kesaksian yang 

sebenarnya, saya rasa terdakwa (Rizki Ardi Setiawan) dalam hal ini hanya 

sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan ini. Menurut 

penulis Pasal yang tepat untuk kasus ini adalah Pasal 55 ayat (1) KUHP 

yang berbunyi “ Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana :  

                                                 
5
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 

hlm. 99 
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ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut 

melakukan perbuatan itu;”. 

 Orang yang turut melakukan. “Turut melakukan” diartikan disini 

ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya 

paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut 

melakukan. Dan dalam tindakanya, keduanya harus melakukan perbuatan 

pelaksanaan; jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tetapi 

apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau 

perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak 

dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi 

hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud 

oleh Pasal 56.
6
 

Keyakinan ini, penulis dasarkan pada hasil analisa BAP dan 

keterangan dari terdakwa, pihak kepolisian, dan para saksi yang 

dihadirkan. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Rizki Ardi 

Setiawan, ia mengatakan bahwa aktor intelektualnya dari pemalsuan KTP 

dan KK atas nama Purwanto itu Muksin yang melakukannya, karena Rizki 

mendapatkan KTP dan KK atas nama Purwanto itu dari Muksin. Karena ia 

minta tolong ke Rizki selaku surveior leasing kendaraan bermotor.  Hal itu 

pun dilakukan atas dasar kepercayaan data KTP dan KK yang diberikan 

oleh Muksin. Mengingat Muksin pernah menjadi karyawan di dealer 

motor PT. NSS cabang Mataram Baru yang menjadi rekanan leasing PT. 

                                                 
6
 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 68-70 
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NSC Finance tempat Rizki bekerja. Selama ini menurut Rizki memang 

Muksin sudah dikenal karena pernah menjadi karyawan dealer PT. NSS 

yang pada saat itu sudah menjadi makelar untuk orang-orang yang ingin 

mengkredit motor atau mengambil motor di dealer. Sehingga hal itulah 

yang membuat Rizki Ardi Setiawan sepenuhnya percaya terhadap Muksin 

untuk menerima berkas pengajuan kredit kendaraan bermotor yang 

diajukan Muksin atas nama Purwanto.   

Mengingat tidak adanya keraguan berdasarkan KK dan KTP yang 

diberikan Muksin sehingga Rizki berdasarkan pengalaman kerjanya 

sebagai suveryor kredit motor seperti halnya yang telah dilakukannya pada 

kreditur lainnya, berdasarkan KTP dan KK tidak ada permasalahan.  

Ketika dilakukan penyidikan oleh kepolisian Rizki Ardi Setiawan 

menyatakan Muksin yang memberikan KTP dan KK a.n. Purwanto dan 

Muksin selaku makelar yang beralamatkan di Way Jepara Lampung Timur 

ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Polsek Mataram 

Baru. Rizki mengakui bahwa selaku surveior dia tidak melakukan 

pekerjaan sesuai prosedur aturan yang menanyakan langsung ketetangga 

kiri-kanan konsumen atau kepala desa dan aturan-aturan lainnya yang 

ditentukan oleh pihak leasing sesuai SOP.  

Polisi penyidik perkara pemalsuan identitas berdasarkan hasil 

kuesioner dan wawancara
7
 yang diberikan ke pihak polsek Mataram Baru 

tempat terjadinya perkara yang dilakukan oleh Rizki Ardi Setiawan selaku 

surveyor didapatkan keterangan yang diberikan Rizki Ardi Setiawan pada 

                                                 
7
 Wawancara dan Kuesioner dengan penyidik Polri tanggal 30 Mei 2012 
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berita acara pemeriksaan selaku tersangka pada Jumat tanggal 01 April 

2011.  

Poin 06 : Bahwa saudara Rizki Ardi Setiawan selaku surveior PT. 

NSC Finance mengatakan tidak merasa memalsukan berkas pengajuan 

kredit kendaraan motor tersebut yang berupa photo copi KTP dan KK a.n. 

Purwanto yang diberikan ke dealer NSS Cabang Mataram Baru.  

Poin 14 : Justru berkas photocopi KTP dan KK a.n. Purwanto 

didapatkan atau diberikan oleh Muksin warga desa Way Jepara Kabupaten 

Lampung Timur. Dengan alasan KTP dan KK a.n. Purwanto merupakan 

calon konsumen kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari tersangka Rizki Ardi Setiawan pihak penyidik kepolisian 

polsek Mataram Baru mengeluarkan surat resmi kepolisian tentang daftar 

pencarian orang (DPO) No.Pol. DPO/05/IV/2011/Reskrim. a.n. Muksin.  

Penulis telah memberikan daftar pertanyaan kuesioner serta 

mempelajari BAP dari pihak penyidik kepolisian penulis tidak 

menemukan poin pertanyaan penyidik kepolisian pada BAP atau BAP 

tambahan kepada tersangka Rizki Ardi Setiawan terkait pengembangan 

atau penggalian informasi tentang Muksin yang dijadikan DPO Polisi. 

Mengenai siapa pihak yang dapat dijadikan saksi sebagai orang yang 

mengenal Muksin untuk memastikan kebenaran peran pelaku. Bahwa 

orang yang bernama Muksin benar adanya tidak hanya sebatas DPO 

sebagaimana pengakuan Rizki yang mengatakan ia tidak sendirian atau 

bukan pelaku tunggal.  
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Termasuk saksi-saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang 

dijadikan saksi oleh pihak penyidik kepolisian sebagaimana berkas perkara 

dan BAP dari pihak kepolisian yang diserahkan pada kejaksaan dan sudah 

P-21. Berdasarkan BAP penulis analisis tidak ada satu pun saksi yang 

diberikan pertanyaan untuk informasi kebenaran orang yang mengenal 

Muksin yang dijadikan DPO.  

Penulis ketika mewawancari langsung pada saudara Rizki 

mengatakan bahwa saudara Muksin benar adanya dan bukan sekedar nama 

fiktif atau rekayasa dari dirinya. bahkan ia mengatakan saudara Muksin 

cukup dikenal oleh dealer NSS cabang Mataram Baru sebagai makelar 

motor dan juga pernah menjadi karyawan dealer motor PT. NSS tersebut 

yang menjadi rekanan kerja perusahaannya. Bahkan Rizki Ardi Setiawan 

mengatakan ketika dia menjalani hukuman pidana di lembaga 

pemasyarakatan, dan mendapatkan informasi dari keluarganya justru saat 

ini saudara Muksin kembali bekerja menjadi karyawan PT. NSS sejak dia 

masuk di Lembaga Pemasyarakatan.  

Berdasarkan kuesioner dan wawancara
8
 dengan Jaksa Dana yang 

menangani perkara Rizki Ardi Setiawan terpidana pemalsuan identitas 

berkas a.n. Rizki Ardi Setiawan pada saat penelitian berkas masih ada 

kekurangan formil dan materiil sehingga jaksa peneliti mengeluarkan 

petunjuk-petunjuk yang dituangkan dalam P-18 dan P-19. Jaksa penuntut 

umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian sesuai 

ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Dan 

                                                 
8
 Wawancara dan Kuesioner dengan Jaksa pada tanggal 29 Mei 2012 
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menyuruh melakukan pemeriksaan “Penyidikan tambahan” guna 

melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara Rizki Ardi Setiawan. 

Untuk itu penuntut umum memberikan petunjuk tentang hal-hal apa yang 

harus diperiksa. Tanpa petunjuk tentang hal apa yang hendak diperiksa 

dianggap pengembalian berkas tidak sah. Dan dengan sendirinya 

pemeriksaan penyidik dianggap cukup sempurna.  

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Jaksa Dana selaku 

jaksa penuntut umum Rizki Ardi Setiawan surveior PT. NSC Finance 

cabang Mataram Baru berupa berkas BAP dari penyidik kepolisian serta 

BAP tambahan untuk penyidik kepolisian dari jaksa tidak ada saksi dari 

PT. NSC atau PT. NSS (dealer) tidak ada petunjuk dari kejaksaan untuk 

BAP tambahan kepenyidik untuk menggali atau menemukan kebenaran 

sejati orang yang bernama Muksin sehingga tersangka tidak menjadi 

tersangka tunggal. Menurut penulis hal ini dengan tidak adanya saksi yang 

di BAP terkait untuk memperdalam DPO Muksin berdampak tidak 

diterapkannya Pasal 55 KUHP. 

Menurut penulis jika Pasal 55 KUHP menjadi pasal tambahan 

maka saudara Rizki Ardi Setiawan tidak menjadi tersangka tunggal 

sebagaimana yang diterapkan pada tersangka dengan hanya menggunakan 

Pasal 263 KUHP.  

Berdasarkan wawancara dan kuesioner dengan hakim Ita Deni 

Setiyawati
9
 yang menangani perkara Rizki Ardi Setiawan di Pengadilan 

Negeri Sukadana. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

                                                 
9
 Wawancara dan Kuesioner dengan Hakim Ita Deni Setiyawati pada tanggal 5 Juni 2012 
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sebagai surveior PT. NSC Finance cabang Mataram Baru pada tahun 2010 

menurut hakim Ita Deni S, fakta persidangan peran terdakwa Rizki Ardi 

Setiawan selaku terdakwa menyetujui kredit motor yang diajukan oleh 

saudara Purwanto tanpa melakukan survei sesuai dengan prosedur 

perusahaan yaitu menanyakan kelingkungan sekitar terlebih dahulu yang 

mana terdakwa merasa yakin untuk menyetujui kredit sepeda motor 

tersebut. Karena pada waktu terdakwa melakukan survei ke rumah 

Purwanto terdakwa telah bertemu dengan Purwanto dan pada waktu 

terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Purwanto 

terdakwa bertemu pula dengan terdakwa dan Muksin. Dikemukan pula 

oleh responden hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 

Muksin/sales yang telah memberikan berkas pengajuan kredit sepeda 

motor, akan tetapi Muksin selanjutnya sudah tidak bekerja lagi di PT. NSS 

cabang Mataram Baru setelah memberikan berkas pengajuan kredit sepeda 

motor kepada terdakwa. Sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah dari terpenuhinya 

keseluruhan unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum 

kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.  

  

 

E. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pemalsuan Identitas oleh Surveyor 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa 

proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas dalam 

penyelenggaraan kredit kendaraan bermotor oleh surveyor pada umumnya 

telah berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim 
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telah melakukan proses penerapan hukum secara efektif, tetapi masih terdapat 

kekurangan dalam mendalami informasi dari saksi-saksi sehingga pemeriksaan 

terhadap tersangka berjalan berdasarkan formalitas dan belum maksimal dalam 

menggali kebenaran untuk mencapai rasa keadilan.   

Faktor-faktor yang menjadi penghambat proses  penegakan hukum 

oleh polisi, Jaksa, Hakim terhadap tindak pidana pemalsuan identitas adalah :  

1. Faktor Penegak Hukum  

Faktor aparatur penegak hukum sebagai faktor penunjang 

keberhasilan misi hukum untuk penegakan hukum tindak pidana 

pemalsuan identitas oleh Surveyor tidak hanya ditentukan oleh 

sempurnanya formulasi postulat hukum. Melainkan lebih dari itu 

keberhasilan sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya 

mulai dari tingkat penyidikan  hingga tingkat eksekusi. Sehingga mampu 

memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional, sistem 

peradilan pidana dalam usaha penegakan hukum. Kurangnya integritas 

dalam memberikan rasa keadilan dikarenakan keterbatasan kemampuan 

iptek sehingga dalam menggali informasi dari pelaku kejahatan terkesan 

formalitas dan praktis karena kurangnya daya inovatif aparat penegak 

hukum di institusinya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan 

lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan 

pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan 

yang luas atas delik material maupun peristiwa hukumnya dan dedikasi 

yang tinggi dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku 

sesuai delik perbuatan yang dilakukan dalam memberikan tuntutan atau 
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vonis pidananya. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari 

wawancara yang penulis lakukan kepada pihak penyidik kepolisian, jaksa 

penuntut umum dan hakim, tentang faktor penghambat penegakan hukum 

terhadap pemalsuan identitas oleh surveyor adalah : 

a. Polisi selaku Penyidik Pembantu  

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dari Briptu 

Mujarod Panjianto selaku penyidik pembantu dari kepolisian yang 

menangani perkara ini mengatakan bahwa tindak pidana pemalsuan 

identitas yang telah dilakukan oleh tersangka Riski Ardi Setiawan bin 

Sumardi merupakan suatu kejahatan dengan modus yang terbilang baru 

dan langka yang selama ini belum pernah di sidik, yaitu penipuan 

dengan cara modus pemalsuan identitas.  

Hal ini dilihat dari prosesnya yang terbilang cukup sistematis 

sehingga tercipta rangkaian bentuk-bentuk kejahatan yang beraturan 

dan prosedural, diketahui mulai pengadaan alat bukti berupa foto kopi 

KTP berikut KK An. Purwanto yang setelah di croschek kebenarannya 

merupakan data fiktip, data ini dijadikan dasar awal persyaratan untuk 

mengajukan suatu kredit kendaraan, diketahui disini kendaraan tersebut 

adalah jenis sepeda motor merk Honda Blade. Didukung persyaratan 

administrasi dari pihak dealer NSS Honda adalah dalam tata cara 

pengajuan dan pengisian formulir persyaratan pengajuan kredit 

kendaraan telah dimengerti dan dikuasai oleh tersangka, yakni yang 

berstatus sebagai pegawai/karyawan di perusahaan tersebut sebagai 
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surveyor yang tentunya hal tersebut membuat tersangka mempermudah 

melakukan aksinya.  

Bahwa dalam melakukan aksinya tersangka tentunya ide/niat 

awal sudah tentu ada pada diri pribadi tersangka, namun tidak menutup 

kemungkinan adanya pihak lain yang juga ikut terkait dalam perkara 

ini, dari pihak dealer NSS Honda sendiri setelah di konfirmasi melalui 

ketua cabang saudara Widi, menyatakan bahwa dalam internya telah 

dilakukan pemeriksaan bahwa tidak ada oknum pegawainya yang ikut 

terlibat, tetapi dilihat dari sisi lain pengadaan foto kopi KTP berikut 

KK An. Purwanto, yang merupakan karakter fiktip yang telah di 

rekayasa oleh pelaku, hal ini tentu ada pihak lain yang membantu.  

Alibi kami (Polisi), bila karakter fiktif yang tengah disebut 

oleh tersangka An. Purwanto telah diketemukan dan di tangkap, maka 

akan mempermudah siapa saja pihak dibelakangnya yang ikut terkait 

dalam perkara ini.  

Selanjutnya, selain keterangan dari pihak tersangka Riski tidak 

ada saksi lain yang membahas dan mengkaitkan keterlibatan DPO 

Muksin dalam perkara ini, Hal ini masih merupakan tanda Tanya besar 

dari pihak Penyidik apakah DPO An. Muksin benar adanya ataukah 

hanya kamuflase dan rekayasa tersangka Riski dalam pembelaan 

dirinya, sehingga tersangka bisa dikatakan sebagai korban dari 

perbuatan Muksin yang telah memperkenalkan Purwanto.  

Namun, proses penyidik tetap berjalan secara prosedural dan 

professional, maka dari itu pihak Penyidik tetap menerbitkan DPO An. 
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Muksin berdasarkan keterangan dari tersangka Riski, sehingga apabila 

DPO Muksin dapat tertangkap, pihak Penyidik dapat membuat perkara 

ini semakin jelas, apakah DPO Muksin ikut terlibat ataukah hanya 

keterangan palsu dari tersangka.  

Selanjutnya berdasarkan wawancara dari Penyidik kepolisian 

faktor penghambat proses penegakan hukum terhadap tersangka Riski 

adalah keterangan dari tersangka yang cenderung masih terkesan 

menutup-nutupi dan tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya 

merupakan salah satu faktor penghambat, hal ini dapat dilihat dari 

keterangan tersangka yang menyatakan telah melakukan survei 

terhadap tempat tinggal Purwanto secara langsung, namun setelah di 

cek di lapangan tak satupun seseorang atau tetangga kanan kiri yang 

menyatakan tersangka Riski pernah berkunjung dan datang mensurvei 

di tempat yang tersangka sendiri katakan. 

Adanya keterbatasan saksi yang menguatkan bahwa tersangka 

benar telah mengenal pribadi Purwanto melalui Muksin.  

Belum diketahuinya pihak-pihak yang membantu sehubungan 

pengadaan alat bukti berupa foto kopi KTP dan KK An. Purwanto, 

yang dalam pengesahannya melibatkan perangkat desa, namun kami 

pihak Penyidik tetap melakukan upaya yang terbaik guna menyelidiki 

tentang permasalahan ini.  

b. Jaksa selaku Penuntut  

Berdasarkan keterangan jaksa, dipersidangan terungkap bahwa 

terdakwa sebagai surveyor memang berjumpa dengan makelar yang 
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bernama Muksin (DPO) akan tetapi dalam melakukan survei terdakwa 

tidak bertemu dengan saudara Purwanto (pemohon) sehingga terdakwa 

di dalam mengisi data-data dalam form cek lingkungan tempat tinggal 

fiktif.  

Bahwa dalam melakukan operandinya terdakwa Rizki Ardi 

Setiawan melakukan pemalsuan data-data sendiri. Modus operadinya:  

Terdakwa bekerja di PT NSC Finance rekanan dari PT NSS 

sebagai surveyor menerima langsung berkas pengajuan kredit sepeda 

motor dari saudara Muksin, berupa foto kopi KTP dan KK atas nama 

Purwanto selanjutnya setelah menerima berkas tersebut terdakwa 

langsung melakukan survei sesuai alamat yang ada dalam berkas di 

dalam melakukan survei, terdakwa tidak melakukan pengecekan 

lingkungan tempat tinggal dengan menanyakan terlebih dahulu ketua 

RT setempat dan tidak didukung keterangan dari tetangga rumah 

pemohon sehingga tempat tinggal fiktif. Hal ini tampak dari alamat 

tempat tinggal pemohon di Desa Lebung tidak ada (fiktif) bahkan 

pemohon (Purwanto) pun tidak tinggal di rumah sesuai alamat 

diberkas.  

Faktor penghambat proses penegakan hukum terhadap 

terdakwa Rizki Ardi Setiawan ini adalah pada saat membuktikan di 

persidangan, dimana terdakwa saat itu tidak berterus terang sehingga 

dipersidangan kami menghadirkan saksi di luar berkas yaitu Kepala 

Desa/Lurah.  
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c. Hakim selaku pemberi Putusan  

Berdasarkan wawancara dengan hakim, diperoleh keterangan 

bahwa peran dari terdakwa Rizki Ardi adalah terdakwa telah 

menyetujui kredit sepeda motor yang diajukan oleh saudara Purwanto, 

tanpa sebelumnya terdakwa melakukan survei sesuai dengan prosedur 

perusahaan yaitu menanyakan ke lingkungan sekitar terlebih dahulu 

yang mana terdakwa merasa yakin untuk menyetujui kredit sepeda 

motor tersebut karena pada waktu terdakwa melakukan survei ke 

rumah Purwanto terdakwa telah bertemu dengan Purwanto dan pada 

waktu terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah 

Purwanto terdakwa bertemu pula dengan Purwanto dan Muksin.  

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai 

DPO Muksin bahwa Muksinlah orang atau sales yang telah 

memberikan berkas pengajuan kredit sepeda motor, akan tetapi Muksin 

selanjutnya sudah tidak bekerja lagi di PT. NSS Cabang Mataram Baru 

setelah memberikan berkas pengajuan kredit sepeda motor kepada 

terdakwa.  

Dalam perkara ini, yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah terpenuhinya 

keseluruhan unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum 

kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 

dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan.  

Bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum 

terhadap terdakwa yaitu dengan tidak diajukannya Muksin ke 
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persidangan, yang mana Muksin ini merupakan saksi kunci dari 

perkara terdakwa Rizki Ardi Setiawan.  

2. Faktor Fasilitas (Sarana dan Prasarana) 

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas, sebab eksistensinya 

merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan kebenaran materiil. 

Dari hasil penelitian dilapangan, penulis peroleh bahwa faktor penghambat 

penegakan hukum dari faktor sarana prasarana adalah minimnya anggaran 

operasional yang dimiliki aparat penegak hukum dalam menangani kasus 

pemalsuan, terbatasnya tenaga penyidik yang ada ditingkat bawah, dan 

tidak adanya laboratorium forensik atau alat yang dapat mendeteksi 

identitas yang dipalsukan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.  

3. Faktor Kultur atau Budaya Hukum  

Faktor budaya hukum masyarakat tak kalah pentingnya dengan 

faktor lain, karena budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh 

dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pemalsuan identitas. 

Pluralisme budaya hukum ditengah masyarakat merupakan 

fenomena yang potensial sehingga seringkali menempatkan posisi dan 

profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis, yang pada 

akhirnya dapat memunculkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan 

aktualnya. 
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Ketidak patuhan masyarakat dan aparat penegak hukum, ketidak 

disiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota 

masyarakat tergiur oleh suatu bentuk pemalsuan  dengan  menjalankan 

pekerjaan mendapatkan data secara  praktis  diluar  kelaziman  dan lain 

sebagainya adalah contoh dari bentuk-bentuk  budaya hukum yang rawan 

serta potensial untuk terjadinya tindak pidana pemalsuan. 

Faktor kultur atau budaya hukum yang menjadi penghambat dalam 

proses penegakan hukum dalam perkara pemalsuan identitas yang penulis 

peroleh dari lapangan adalah kurangnya kontrol dan pengawasan dari 

pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga aparat penegak hukum 

yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perkara atau kasus 

terkesan asal selesai. Selain itu tidak adanya reward (bonus) bagi aparat 

yang berhasil dalam menjalankan tugasnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 


