
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan jaman,

membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah

dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi

suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan

perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraaan dan

kemakmuran rakyatnya. Namun, sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan

dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak

dapat disangkal.

Sebagaimana dialami negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju

sekalipun, setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan iptek selalu saja diikuti dengan

kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru dibidang ekonomi dan

sosial. 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.1

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya yang menyangkut masalah sosial,

adalah luas sekali, dan semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu

1 Lihat,http:\\raypratama.blogspot.com/2012/o2/factor-faktor penyebab kejahatan.htmp



pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus

berkembang tanpa diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada akses-

akses yang negatif. Akses-akses negatif dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang baru

disalahgunakan, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai

macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali

mendatangkan kerugian baik materiil maupun inmaterial yang cukup besar bagi masyarakat,

bahkan kehidupan negara.

Praktik hukum selalu diartikan, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah

dirumuskan dalam Undang-Undang”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung asas “nullum delictum

sine lege” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal”. Padahal secara

teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak

pidana dan pemidanaan tanpan sifat melawan hukum (secara materil)”.2

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan

mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana

pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain

kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan

baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya

kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana

merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya

penanggulangan tindak kejahatan.

2 Ibid….



Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam

rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan unuk mengatur masyarakat dengan sarana

hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial

yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah atau alternative penanggulangan

kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari “kebijakan kriminal” (criminal

policy). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan

masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan

utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.3

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah

kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan

berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat

intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai

pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya

mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari

luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Dalam ketentuan hukum pidana kita, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain

sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Dalam

perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut tindak pidana

pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat obyek

33 Arief Barda Nawawi,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Bandung,Alumni.1998



yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas.

Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas

masyarakat sehari-hari.4

Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, tindak pidana ini

oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (Valsheid in

Geschriften)”. Dengan kualifikasi pada macam surat: Pertama, surat yang dapat menerbitkan

suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang. Kedua, surat yang ditujukan untuk

membuktikan suatu kejadian. Idealita yang ada, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan

surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan.

Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat kita, yaitu

adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandang seseorang dari sisi gelar

yang disandangnya dari pada kerjanya. Ijazah atau gelar dianggap sebagai “tiket” untuk

meningkatkan status sosial, jabatan dan lain-lain. Hal inilah yang turut menghidup suburkan

praktik jual beli ijazah atau gelar aspal (asli tapi palsu). Praktek pemalsuan ijazah atau gelar

kesarjanaan merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat

terhadap suatu atau akta otentik, terlebih lagi hal itu merupakan suatu bentuk tindakan

penyerangan martabat atau penghinaan terhadap dunia pendidikan.

Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, tindak pidana ini

oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (Valsheid in

Geschriften)”. Dengan kualifikasi pada macam surat: Pertama, surat yang dapat menerbitkan

suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang. Kedua, surat yang ditujukan untuk

4
Amin, Tindakan Tegas terhadap Pemalsuan Surat, dalam http://www.vhrmedia.web.id, Diakses tanggal 02 Agustus 2012,

Pukul 21.34 Wib.



membuktikan suatu kejadian. Idealita yang ada, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan

surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaanJika ini

dibiarkan begitu saja, maka sudah barang tentu akan membawa akibat yang fatal terhadap

kualitas diri dan moralitas generasi penerus bangsa di masa mendatang. Selebihnya, kehormatan

dunia pendidikan bangsa ini akan tercoreng oleh buruknya moralitas penerus bangsa. Masyarakat

menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu surat/akta otentik. Oleh karenanya,

kebenaran dari suatu akta tersebut harus dijamin.

Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut

dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Dibentuknya kejahatan

pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat

terhadap sesuatu. Dengan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran

suatu akta otentik, maka Undang-Undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi,

dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadap pemalsuan ijazah sebagai

suatu larangan yang memiliki implikasi pidana.5

Tindak pidana pemalsuan ijazah juga terjadi di Bandar Lampung, yaitu mengemukanya kasus

pemalsuan ijazah strata 1 Sarjana Teknik atas nama Sally Budi Astuti menggemparkan jajaran

Universitas Lampung (Unila). Kasus ijazah ini heboh karena Sally merupakan putri mantan

pejabat Bupati yang diterima menjadi calon pegawai negeri sipil Bandar Lampung.

Kejanggalan diantaranya adalah bentuk tulisan di ijazah yang tidak sama dengan tulisan aslinya,

termasuk nomor ijazah yang ternyata milik alumnus fakultas teknik lainnya, ada tanda tangan

pengesahan (legalisasi). Demikian juga halnya dengan transkrip nilai, letak foto tersangka yang

5
Lihat; http://www.inlawnesia.com/ artkl/doc/, Diakses tanggal 02 Agustus 2012, Pukul 09.00. Wib



menutupi cap serta tanggal transkrip dibuat. Ini jelas menunjukkan bahwa ia menggunakan

ijazah dan transkrip orang lain serta menggantinya dengan identitasnya. Dalam kasus ini pihak

Unila tidak terlibat dalam pemalsuan ijazah tersebut, para petinggi Unila melakukan rapat dalam

menyikapi kasus pemalsuan ijazah atas nama Sally. Pihak Unila sepakat tidak akan membuat

pernyataan resmi, termasuk hasil rapat yang berlangsung. Sekretaris Jurusan (Sekjur) Teknik

Sipil Fakultas Teknik Unila membenarkan Sally masih tercatat sebagai mahasiswi FT di

angkatan 2003. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung

membenarkan Sally merupakan CPNSD untuk formasi umum sarjana teknik. Sally saat

mendaftar menggunakan fotocopy ijazah legalisasi cap basah seperti ketentuan yang berlaku. 6

Idealitanya, dalam menghadapi kasus-kasus pemalsuan ijazah, sangat diharapkan partisipasi

masyarakat dan tindakan tegas para penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan

penyelesaian melalui jalur hukum hingga ke pengadilan. Kalau terjadi kasus yang melibatkan

oknum pejabat tertentu, sehingga pengusutan dilakukan terkesan lambat dan ngambang dengan

berbagai alasan, maka hal itu patut disesalkan dan perlu dilakukan desakan agar segera dilakukan

pengusutan sampai tuntas. Tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mencegah

dan mengatasi berbagai kasus pemalsuan ijazah dan gelar.

Berdasarkan atas uraian diatas, maka penulis tertarik unuk mengangkatnya dalam sebuah

penelitian yang berjudul judul: “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan terhadap

pengguna ijazah palsu dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil Di Bandar Lampung”



B. Permasalah Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan merumuskan fokus

penilitian sebagaimana berikut:

1) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab penggunaan ijazah palsu dalam pengangkatan

calon pegawai negeri sipil di Bandar Lampung?

2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pemalsuan ijazah oleh Calon Pegawai

Negari Sipil di Bandar Lampung ( CPNS ) ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini,dilihat dari sisi materinya terbatas pada faktor-

faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap pemalsuan ijazah oleh Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pemalsuan ijazah oleh Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS)



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Sumbangan pemikiran terhadap lembaga pendidikan tentang berbagai aspek hukum bilamana

terjadi pemalsuan ijazah oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

b. Sebagai bahan acuan bagi instansi lain yang terkait untuk upaya penanggulangan terhadap

pemalsuan ijazah oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.   Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam kriminologi adalah dapat memberikan sumbangan dalam pembentukan,

perbaikan, dan penggantian terhadap teori-teori kriminologi serta metode dalam penelitian-

penelitian kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala

kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dalam teori kriminologi bahwa

kejahatan merupakan gejala individual dan bahwa kejahatan adalah sebagai gejala sosial,

merupakan dua konsep yang harus terus di kaji validitasnya. 7

a.   Teori Faktor-Faktor Penyebab

Menurut Sutherland8 faktor - faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan adalah :

1) Faktor keluarga

Sutherland menyebutkan bahwa broken home itu„ sebagai unsur yang dipandang sangat

beralasan untuk mendorong kearah kejahatan. Kurangnya waktu orang tua untuk

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan

7 http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/04/kriminologi.html.

8 Sutherland and cresey,Hukuman dalam perkembangan hukum pidana,Bandung,Tarsito,1974.Hlm 24



yang mengakibatkan anak melibatkan diri kearah kejahatan yang tidak diinginkan. Bahkan

seringkali orang tua itu hampir-hampir tidak mempunyai waktu untuk membantu anak

menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus dia kerjakan sendiri, mungkin persoalan

pelajaran atau mungkin persoalan kehidupan praktis dari teman anak tersebut. Kesibukan

dapat pula membuat orang tua acuh tak acuh terhadap pertanyaan anak yang ingin

mengetahui sesuatu, atau mungkin pula ayah memberikan jawaban yang menimbulkan

kejengkelan anak. Dengan demikian memupuk kecemasan pada tunas yang mulai tumbuh

itu. Oleh sebab itulah disini betul-betul perlu diperhatikan mengenai pentingnya peranan

kedua orangtua didalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan

masyarakatnya.

2) Pengaruh Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu latar belakang yang memberikan pengaruh pada

tingkah laku kriminalitas dari setiap individu-individu. 9

3) Faktor Ekonomi

Latar belakang masalah ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya suatu

kejahatan adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan, dan

perniagaan atau hal-hal yang sejenisnya dimana kejahatan-kejahatan ini terjadi karena adanya

tekanan ekonomi rakyatnya berada dalam kemiskinan, yang serba kekurangan di bidang

pangan, apalagi sandang dan perumahan. 10

4) Dampak Urbanisasi dan Industrial

Kejahatan yang terjadi dimana satu pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan

pembangunan, dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah

9
Ibid,hlm 30

10 Ibid,hlm 30



kuat, bahwa harga diri pembangunan itu, adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan.

Luasnya problema yang timbul karcna banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas

kehidupan, bisanya dinyatakan sebagai urbanisasi yang berlebihan (overurbanizatiori) dari

suatu negara. 11

5)  Pengaruh Media informasi dan Komunikasi

Dengan adanya kemajuan teknologi seperti televisi, film, surat-surat kabar, komik-komik

serta internet pada jaman sekarang ini dapat menimbulkan rangsangan kearah kejahatan.

Adami Chazawi 12 mengemukakan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana

pemalsuan ijazah, adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal, berupa perilaku sosial (social behavior), diantaranya untuk meningkatkan

kedudukan  seseorang (status symbol) atau sebagai gengsi (popularity) dimata

masyarakat   sebagai prestice   symbol, serta   adanya keinginan untuk memenuhi

kebutuhan.

b. Faktor eksternal, berupa perkembangan teknologi, rekruitmen instansi tertentu, baik

pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), maupun Kepolisan (yudikatif),

bahkan dalam dunia usaha, serta adanya peluang atau kesempatan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" menurut

Sudarto13merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

11
Ibid,hlm 31

12 Adami chazawi. 2005.Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1. Raja Grafmdo Persada Jakarta

13
Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 13.



Defmisi ini diambil dari defenisi Marc Ancel yang merumuskan politik kriminal sebagai "the

rational organization of the control of crime by society”.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan

pidana). pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya

untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan

tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.

Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan

hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri

yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention)

yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya

merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kodc etik sampai dengan pembaharuan

hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu

dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada

pada masing-masing masyarakat. Berbicara tentang kebijakan kriminal (criminal policy) yang

mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan

bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan

hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana

(punishment) maupun tindakan (treatment) .14

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal

(hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("penal policy") harus memperhatikan dan

14
Muladi, 2002. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta



mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence.

15

Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal

(pendekatan integral) . Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui

sarana non penal karena lebih bersifat preventif. 16Walaupun demikian kebijakan penal tetap

diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana

kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" (social dislike) atau

pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga

diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (social defence).

Sarana "penal" merupakan "penal policy" atau "penal low enforcement policy" sangat vital

perannya dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Seminar kriminologi

ke-3 tahun 1976 dalam salah satu kesimpulannya menyebutkan: Hukum pidana hendaknya

dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat

terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si-pembuat

tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat .17

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem

peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan

dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk

menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi,

dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas

15
Muladi dan Arief Barda Nawawi,  1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.hlm 114

16 Ibid,hlm 91
17

Muladi dan Arief Barda Nawawi,  1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung



sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan

sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) yang mendayagunakan

hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana

materiil, formil dan hukum peiaksanaan pidana.

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana"pencil"(pidana) dapat dilakukan melalui proses

yang terdiri atas tiga tahap yakni:

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung

didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam

hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada

permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,

kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat

undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh

aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan

hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

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.18

Pada penelitian ini akan dijelaskan pengertian pokok yang akan dijadikan konsep dalam

penelitian, sehingga niempunyai batasan tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini

dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian. Adapun istilah istilah yang

digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor dijelaskan suatu keadaan atau pristiwa yang ikut menyebabkan 19

2. Penyebab adalah hal yang menyebabkan  suatu keadaan dan kondisi 20

3. Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau

mengatasi suatu keadaan dan kondisi 21

4. Pengguna dijelaskan proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.22

5. 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 kejadiaan

dengan tujuan dan maksud 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.23

6. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang

pendidikan setelah iulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang

terakreditasi. 24

18 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press. 1986.
19 Tim pustaka phoenik,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta,media pustaka phoenix,edisi baru,2009
20 Ibid,…
21 Ibid…
22 Ibid..
23 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung,Rafika Aditama,2008,hlm 187
24 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional



7. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah orang yang akan diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suaiu jabatan negeri (Undang-Undang No 43 Tahun

1999)

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 aeuan yang berkaitan dengan materi pokok

skripsi ini, berupa: definisi, ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta

pendapat hukum dari para ahii hokum.

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

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada bab bab terdahulu, maka pada bagian ini penyusun

mencoba menarik berbagai kesimpulan, serta memberikan beberapa safari untuk penyempurnaan

penyusunan sejenis.


