
 

 

 

I . PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan 

negaranya agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan 

hukum adalah untuk mencapai kedamaiaan dengan mewujudkan kepastian hukum 

dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya 

perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-

undangan, yang berarti kaedah-kaedah dalam perundang-undangan itu harus 

diawasi dan dilaksanakan dengan tegas. 

Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan 

tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu 

kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang 

teknologi komunikasi, telah menyebabkan perubahan yang terjadi dalam 
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masyarakat, khususnya yang menyangkut masalah sosial. Apabila ilmu 

pengetahuan terus berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan, maka 

akan berakibat hal yang negatif. Hal negatif dari suatu kemajuan ilmu 

pengetahuan yang baru tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab yang berujung menjadi suatu kejahatan ataupun tindak pidana 

karena melanggar hukum dan aturan yang ada. Demikian perbuatan itu dirasakan 

menimbulkan ancaman gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan sampai 

kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial bagi masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi didalam kehidupan 

manusia dan bermasyarakat. Masalah tindak pidana  ini dapat terjadi dimana saja, 

kapan saja, dan menimpa siapa saja. Berhadapan dengan kemajuan suatu bangsa 

melaui perkembangan ilmu pengetahuan, tindak pidana akan terus berkembang 

dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, perkembangan ini  menimbulkan 

keresahan ataupun kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah. 

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan 

melekat bak virus yang hidup dalam masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana 

tidak pernah berhenti dan selalu ada ditengah-tengah kehidupan kita, terjadi 

berulang-ulang seperti halnya musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. 

Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian terhadap masalah ini 

diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat. Oleh karena itu pembangunan 

hukum dan hukum pidana khususnya, dituntut  untuk lebih ditingkatkan dan 

diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-

bidang hukum tertentu serta peran penyusun undang-undang baru sangat 
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dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari perkembangan kejahatan-

kejahatan yang tumbuh dan berkembang menjadi tidak-tindak pidana yang baru 

yang perlu dikaji lagi didalam Undang-undang yang masih berlaku hingga 

sekarang.  

Dalam kehidupan bernegara, kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat 

diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan 

terminologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 

Kejahatan diatur dalam Buku II tentang misdrijven dan pelanggaran diatur dalam 

Buku III tentang overtredingen. 

Salah satu kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana adalah mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan ini telah berkembang 

menjadi berbagai macam bentuk dan dengan modus yang berbeda-beda, 

menunjuk pada semakin majunya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat 

intelektual dari pelaku kejahatan pemalsuan tersebut yang semakin kompleks. 

Didalam ketentuan hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mengenai pemalsuan atau disingkat 

dengan kejahatan pemalsuan ini dikelompokan kedalam 4 macam golongan, yakni 

(1) Kejahatan sumpah palsu, (2) Kejahatan pemalsuan uang, (3) Kejahatan 

pemalsuan meterai dan merek, dan (4) Kejahatan pemalsuan surat. Kejahatan 

pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan 

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

luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
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sebenarnya. Dalam perrinciannya ada 6 objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di 

atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merek, dan (6) surat.
1
 

Sejalan menurut perkembangannya, jika melihat objek yang dipalsukan berupa 

surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai 

akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas 

masyarakat sehari-hari. Mengenai tindak pidana ini, Wirjono Prodjodikoro 

mengatakan, tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan 

(kualifikasi) “pemalsuan surat (Valsheid in Geschriften)”. Dengan kualifikasi pada 

macam surat: Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau 

pembebasan hutang, Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu 

kejadian
2
. 

Salah satu kasus tindak pidana pemalsuan  yang akan pembahas kaji dalam skripsi 

ini adalah salah satu perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu 

Perkara Pidana dengan Nomor Putusan. 865/Pid/B/2011/PN.BKS dengan 

terdakwa bernama Rahmat Sulistyo bin Parijo. Rahmat Sulistyo alias Icha divonis 

pidana penjara karena terbukti memalsukan identitasnya untuk menikah dengan 

Muhamad Umar.
3
 Dengan berbagai cara untuk meyakinkan korban, terdakwa 

Rahmat Sulistyo diketahui telah membuat surat-surat ilegal yaitu dengan 

memalsukan identitasnya menjadi Friska Anastasya Oktaviany pada fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang mana tiga 

lembar dokumen itu merupakan sejumlah persyaratan yang diperlukan untuk 

mendapat pengakuan resmi dari negara tentang legalnya suatu perkawinan. Hal 

                                                 
1Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 3 
2 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, 

hlm95 
3
 http://news.detik.com/berita/1683483/rachmat-sulistyo-alias-icha-dituntut-1-tahun-penjara 
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mana yang menjadi pusat perhatian dari kasus ini adalah terdakwa ternyata 

berjenis kelamin lelaki, kemudian menyamarkan penampilannya agar ia terlihat 

tidak seperti seorang lelaki dan mengatakan bahwa diri adalah seorang 

perempuan. Dengan maksud seolah-olah perkawinan itu adalah perkawinan yang 

dianggap sah/legal. Seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang tidak lazim 

seperti ini adalah hal yang dianggap dilarang bahkan dikecam di Indonesia, yang 

mana tertuang didalam peraturan mengenai perkawinan, tertulis mengenai sesuatu 

hal yang diperlukan dalam perkawinan adalah seorang lai-laki dan seorang 

perempuan, meskipun tidak dituliskan di dalam peraturan yang khusus, namun 

perkawinan seperti ini tetap bertentangan di dalam norma kemasyarakatan sebagai 

perbuatan yang tercela, sebuah perbuatan yang melenceng dari apa yang 

seharusnya dilakukan dan perbuatan ini tergolong perbuatan yang dikecam bagi 

mayoritas penduduk beragama khususnya di sebagian besar negara-negara dengan 

budaya Timur. Dampak yang dapat ditimbulkan dalam kejahatan seperti ini bukan 

hanya kerugian materiil tapi juga kerugian imateriil. Jika dibiarkan begitu saja, 

maka pasti akan membawa pengaruh fatal yang dapat merusak citra bangsa.  

Berdasar uraian tersebut diatas, maka pembahas tertarik untuk mengkaji 

permasalahan kejahatan pemalsuan ini dalam sebuah penelitian karya tulis guna 

sebagai syarat untuk meraih gelar Kesarjanaan Hukum yang diberi judul: Analisis 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan 

(Studi Putusan No. 865/Pid/B/2011/PN.BKS). 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penulisan ini yang akan 

dibahas yakni: 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan 

identitas dalam perkawinan (Studi Putusan No.865/Pid/B/2011/PN.BKS) ? 

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan (Studi 

Putusan No.865/Pid/B/2011/PN.BKS) ? 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana. 

Adapun bidang kajian penulisan ini hanya terbatas pada pertanggungjawaban 

pidana pelaku tindak pidana pemalsuan identitas, dengan lokasi penelitian hukum 

Pengadilan Negeri Bekasi, Studi Putusan No. 865/Pid/B/2011/PN.BKS. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

pemalsuan identitas dalam perkawinan (Studi Putusan 

No.865/Pid/B/2011/PN.BKS). 
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b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan (Studi 

Putusan No.865/Pid/B/2011/PN.BKS). 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

a. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan daya pikir dan 

nalar sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat 

mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah. 

b. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi dalam 

pendidikan dan penelitian hukum lanjutan bagi Mahasiswa, Praktisi hukum, 

dan seluruh lapisan masyarakat yang ingin melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan identitas. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk peneliti
4
. 

Teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini 

adalah teori mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana dikatakan bahwa 

orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan 

                                                 
4
 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007. hlm 127 
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perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi 

masyarakat menunjukan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah 

dilakukan oleh orang tersebut
5
. 

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana 

harus memenuhi rumusan sebagai berikut: 

a. Adanya perbuatan yang disengaja. 

b. Pelaku harus mampu bertanggungjawab. 

c. Bahwa pelaku insyaf atas perbuatan yang dilakuakan itu adalah perbuatan 

yang dapat dipidana. 

d. Tidak ada alasan pemaaf.
 6

 

 

Untuk membahas permasalahan kedua dalam skripsi ini digunakan teori mengenai 

bagaimana peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Peranan hakim sebagai 

pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta 

peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum 

dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat”. 

 

                                                 
5 Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan,  menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa 

Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana.Prana Media, Jakarta, 2002, hlm 74 
6 Suharto, Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 

1996, hlm 108 
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Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus 

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili”. 

Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana
7
. 

 

Bismar Siregar berpendapat bahwa segala putusan pengadilan selain harus 

memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang hidup di 

dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam 

melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang 

diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan 

kepada hukum, dirinya sendiri, ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang lebih 

penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa
8
. 

 

 

 

                                                 
7 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 74 
8 Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 36 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan 

dengan istilah yang diteliti
9
. 

Pada penelitian ini akan dijelaskan pengertian pokok yang akan dijadikan konsep 

dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan tepat dalam penafsiran beberapa 

istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian. 

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

a. Analisis adalah menguraikan atau menjabarkan suatu permasalahan
10

. 

b. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan wajib seseorang untuk 

menanggung segala sesuatu atas perbuatannya yang berkenaan dengan 

pelanggaran tindak pidana
11

. 

c. Pelaku adalah orang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan yang 

mana perbuatannya menimbulkan keresahan atau kesenjangan bagi orang-

orang sehingga terjadi unsur-unsur pidana
12

. 

d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana
13

. 

e. Pemalsuan Surat dalam 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 hutang atau surat-surat 

yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian dengan tujuan dan maksud 

                                                 
9  Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm 132 
10  J.T.C. Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6 
11 Soedarto, Op.Cit, hlm  47 
12 J.T.C. Simorangkir, Op.cit, hlm 45 
13Togat, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif  Pembaharuan, UMM, Malang, 2008, 

hlm113 
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untuk memakai surat itu atau menyuruh orang lain untuk memakainya seolah 

olah surat itu asli dan tidak palsu dan pemakaian itu dapat menimbulkan suatu 

kerugian
14

. 

f. Identitas memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat 

pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang 

lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan 

ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor 

biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu
15

. 

g. Akta Otentik adalah suatu akta (naskah, piagam) yang dibuat di dalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuat
16

. 

h. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 98 

15 Audi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Indah, Surabaya, 1995, hlm 91 

16 J.T.C. Simorangkir, Op.cit, hlm 6 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca memahami tulisan ini, maka sistematika penulisan 

dalam penyusunan skripsi ini memuat sebagai berikut: 

I . PENDAHULUAN 

Pada bagian ini penyusun menguraikan tentang latar belakang, Permasalahan, dan 

Ruang lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian,  Kerangka Teoritis dan 

Konseptual dan Sistematika penulisan. 

II . TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penyusun mencoba menelusuri berbagai acuan yang berkaitan 

dengan materi pokok skripsi ini, berupa: definisi, ketentuan, peraturan dan 

perundang undangan yang berlaku, serta pendapat hukum dari para ahli hukum. 

III . METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan langkah langkah pendekatan masalah yang akan 

dilakukan dalam penyusunan skripsi ini,dengan menggunaka metode normatif – 

empiris. Dalam bab ini diuraikan tentang sumber dan jenis data, baik sekunder 

maupun primer, pengolahan dan analisis data yang disesuaikan dengan pokok 

bahasan. 

IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Beberapa penelitian yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, 

selanjutnya dianalisis dan dikaji lebih mendalam dan terperinci sesuai dengan 

pokok bahasan. 
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V . PENUTUP 

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada bab bab terdahulu, maka pada 

bagian ini penyusun mencoba menarik berbagai kesimpulan, serta memberikan 

beberapa saran untuk penyempurnaan penyusunan sejenis. 


