
I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa

kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan

(KUHP).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oieh peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,

untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana

oieh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan

dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan

hukum, kecuali ada alasan pembenar.1

Konstelasi negara modern hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool

of sosial engineering). menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini,

terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oieh badan-badan peradilan yang akan

menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Dalam

konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja 2 diartikan

sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.

1 Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Badung,alumni.1998 hlm 152-153
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Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada

pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk

menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui

pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum. sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo,

merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.3

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran

badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses

penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu

sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun

kegagalan paia penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak

peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.4

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto5 dipengaruhi oleh lima faktor.

Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Pertama, faktor aparat penegak

hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya,

yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum

tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang

3 Satdjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,Jogjakarta,Genta Publishing,2009.hlm 24
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta,UI Press,1986.hlm 15
5
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merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo6, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses

penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang

agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga

unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-

undang cq. lembaga legislatif. Pertama, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan

Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. berbicara tentang

berbagai faktcr yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain

faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonorni, moral serta simpati

dan antipati pribadi.

Berkaitan dengan budaya hukum menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada

dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang

praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya

untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran

dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan

lembaga hukum.Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak

tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi

pada masyarakat yang berbeda.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai

instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara

6
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pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter

yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum law as a tool of sosial engineering dari

Roscoe Pound yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja 7disebutkan sebagai hukum

yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang

emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni

hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia

dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan

politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat

yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum

ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk

membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam

masyarakat.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-

Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana

rekayasa social.8

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di

samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya. juga

berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri.

7
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Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang dibangun berkaitan erat dengan visi

pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan

tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa

pembentuk Undang-Undang tidak semata-mata berkekewajiban to adapt the law to this changed

society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap

pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian,

tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului

perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Saleh Roeslan menegaskan bahwa masyarakat yang

adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru

sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk Undang-Undang.9

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di

dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di

dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan

tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada

cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata

tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu

hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai

pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas

dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni (1) pemidanaan dalam arti abstrak

(pemidanaan in abstracto), dan (2) pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concrete).

9
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Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara

abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu

sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-

perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga

masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan

yang telah dilarang dan diancam pidana itu, Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu

undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di

dalam masyarakat.

2.   Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya

memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan .

Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan

3. Macam-macam maksud atau oogmerk

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad

5. Perasaan takut atau vress

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum

2. Kualitas dari si pelaku



3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu

kenyataan sebagai akibat.

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif:

1. Sengaja (dolus)

2. Kealpaan (culpa)

Unsur pokok objektif:

1.   Perbuatan manusia

2. Akibat (result) perbuatan manusia

3. Keadaan-keadaan

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum .

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1.   Kesengajaan (Opzet)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini

mempunyai tiga macam jenis yaitu :

a.   Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang

menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan   secara   keinsyafan   kepastian (Opzet   Bij   Zekerheids-Bewustzinf)

Kesengajaan semacam ini ada apbila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat

itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.



c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan suatu

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu

kemungkinan beiaka akan akibat itu.

2. Culpa

Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum

mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak

seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja

terjadi.10

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut merupakan satu

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak

dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur

tindak pidana tersebut.

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat

KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan

Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti

permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan

Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-

10
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undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga

membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau

ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-

Undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui

proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian

pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem

hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau

pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum

pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan

sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah kejahatan

karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang

sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial

dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah

kolonial Hindia Belanda.

2.  Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operand! yang

menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ihnu

pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri)

terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan

prasarananya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.



Kebijakan untuk menanggulang masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan

mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang

pidana maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam

merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus,

dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut

diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam

KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat

dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea

Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri,

kejaksaan, dan pejabat penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP

yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang

Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

B. Penanggulangan Tindak Pidana

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan bertujuan untuk untuk mencapai

masyarakat adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal



dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian

dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum

pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun

hukum materielnya.

Upaya pembaharuan hukum tidak terlepas dari kebijakan publik dalam mengendalikan dan

membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat diatur dan diarahkan. Dengan demikian

sangat penting untuk menyadarkan para perancang hukum dan kebijakan pubiik bahkan para

pendidik, bahwa hukum dan kebijakan publik yang diterbitkan akan mempunyai implikasi yang

luas di bidang sosial, ekonomi dan politik. Sayangnya spesialisasi baik dalam pekerjaan,

pendidikan maupun riset yang dilandasi dua disiplin tersebut (hukum dan ilmu sosial), sehingga

pelbagai informasi yang bersumber dari keduanya tidak selalu bertemu (converge) bahkan

seringkali tidak sama dan sebangun (incongruent).

Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk

mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik,

masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan

kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat

(social welfare) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan atau upaya

penanggulangan kejahatan. Kongres PBB ke-4 mengenai Prevention of Crime and The

Treatment of Offender vahun 1970 yang terna sentralnya membicarakan masalah "Crime and



Development" menegaskan keterpaduan tersebut: "any dichotomy between a country's policies

for social defence and its planning for national development was unreal by defenitions" .11

Penegasan perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan

sosial, juga dikemukakan dalam kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Geneva dalam membahas

masalah criminal legislation, judicial procedures, and other form of social control in the

prevention of crime, rnenyatakan: "The many esencies of criminal policy should be coordinated

and the whole should be integrated into a general social policy of each country12

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal"

menurut Sudarto (2002) merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari deflnisi Marc Ancel yang merumuskan

politik kriminal sebagai "the rational organization of the control of crime by society".

Tujuan penanggulanggan kejahatan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan dari politik kriminal yang demikian dinyatakan

dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo

tahun 1973 sebagai berikut: Most of group members agreed some discussion (hat "protection of

the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim

of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens ", "a

wholesome and cultural living ", "social welfare " or "equality ".

Kesepakatan dari hasil kursus tersebut dapat menjadi landasan dalam dalam kebijakan kriminal

sebagai upaya penanggulangan kejahatan untuk kesejahteraan social (sosial welfare) dan untuk

perlindungan masyarakat (social defence).

11
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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 menentKkan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan

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

yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal"

Menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan:

a.   Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b.   Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass

media (influencing views of society on crime and punishment)

Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non

penal. Terhadap ke-2 (dua) sarana tersebut Muladi13 berpendapat: Kebijakan kriminal adalah

usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana

pendekatan penal dapat pula dilakukan dengan sarana "non penaF melalui pelbagai usaha

pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan

13
Muladi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, 2002.hlm 48.



mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan hokum administrasi,

dan sebagainya.

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 kode 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

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 melaiui

sarana non penal karena lebih bersifat preventif.93 Walaupun demikian kebijakan penal tetap

14
Ibid,hlm 50

15
Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Bandung,alumni.1998 hlm 49.



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).16

Sarana "penal" merupakan "penal policy" atau "penal law 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.

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-piasarana sistem, peningkatan kualitas 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 tnendayagunakan hukum pidana sebagai sarana

utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil dan hukum

pelaksanaan pidana.17

16
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Menurut Barda Nawawi Arief operasionalisasi kebijakan hokum dengan sarana "penal" (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

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1.   Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Deflnisi mengenai kejahatan pemalsuan suratyang didapat penulis dari berbagai referensi yang

ada, pada dasaraya adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidak

benaran atau palsu (obyek), yang tampak dari luar seolah-olah benar, namun sesungguhnya

bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa

pemalsuan surat dalam bentuk (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP,yang

rumusannya adalah sebagai berikut:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti



dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau meyuruh orang lain pakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut
dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama
enam tahun"

"Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau

yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Dalam Pasal 263 tersebut ada dua kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat (1) dan Ayat

(2). terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur obyektif:

1.   Perbuatan:

a.   Membuat palsu;

b.   Memalsu;

2. Obyeknya, yakni surat: yang dapat menimbul kan suatu hak; yang menimbulkan suatu

perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukan sebagai bukti

dari pada sesuatu hal;

3.   Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-

olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan rumusan pada Ayat 2 mempunyai unsur sebagai

berikut:

Unsur-unsur obyektif:

1.   Perbuatan: memakai;

2.   Obyeknya:

a.   Surat palsu

b.   Surat yang dipalsukan Unsur-unsur subyektif: Dengan sengaja



Surat (Geschrifi) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari

kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna

tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan

mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.18

Membuat surat palsu atau pemalsuan surat adalah sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya

palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu

ini dapat berupa:

1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan

dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan

intelektual (intelectuele valschheid)

2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat

surat. Membuat surat palsu yang sedemikian ini disebut dengan pemalsuan materil

(Materiele Valschheid). Palsunya surat Atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau

si pembuat surat.19

Sedangkan perbuatan memalsukan (Vervalsen) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan

cara bagaimana pun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagai atau

seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah

perbuatan itu la!u isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran

ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsukan

surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

18
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19 Ibid,hlm 99-100



Perbedaan prinsip antara perbedaan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah, bahwa

membuat surat palsu atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat,

kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan

kebenaran atau paisu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat

palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian

dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini 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 akibatnya surat yang semula bcnar

menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran

atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.20

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat dalam Ayat (1) yakni dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan

tidak dipalsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat

akan memulai suatu perbuatan itu. Pada unsur atau kalimat "seolah-olah isinya benar dan tidak

dipalsu" mengandung makna: (1) adanya orag-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-

surat yang demikian dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang,

dimana orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa

maksud surat itu digunakan, bias orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.21

Unsur lain dari pada pemalsuan surat dalam Ayat (1), ialah jika pemakaian surat palsu atau surat

dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan atau

dimaksudkan petindak. Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat

20 Ibid,hlm 101
21 Ibid,hlm 105



belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan "jika" dalam kalimat atau unsur itu dan

(2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu

belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan "dapat".

Oleh karena dipisahnya antara kejahatan membuat surat palsu dan memalsu surat dengan

kejahatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, maka terhadap hal yang demikian dapat terjadi

pelanggaran Ayat (1) dan pelanggaran Ayat (2) dapat dilakukan oleh orang yang sama. Dalam

hal yang demikian telah terjadi perbarengan perbuatan.

2.  Ijazah Palsu

Ijazah merupakan salah satu bentuk dari surat. Syarat mutlak kepemilikan ijazah adalah satu-

satunya ukuran legal yang menandakan bahwa seseorang dinyatakan telah menamatkan

pendidikan formal, kemudian ijazah akan menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia

kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Oleh

karenanya kegunaan ijazah sangat penting, tidak hanya dimaksudkan untuk melanjutkan jenjang

perjenjang, tetapi juga melamar pekerjaan, sehingga banyak ditemukan penyalahgunaan ijazah.

Perolehan ijazah yang tidak berdasarkan procedural sebagaimana disyaratkan dalam Undang-

Undang dan peraturan lain tentang sistem pendidikan adalah palsu.

Palsu berarti tidak sah, tiruan, curang, tidak jujur (Kamus Besar bahasa Indonesia), bagi orang

yang ijazahnya hilang tidak ada masalah, karena sepanjang yang bersangkutan benar menempuh

pendidikan jenjang tersebut dapat memperoleh pengganti ijazah pada Sekolah atau Dinas

Pendidikan dan pengajaran setempat. Tetapi bagi orang yang tidak menamatkan jenjang

pendidikannya dengan benar cenderung akan melakukan manipulasi untuk memperoleh ijazah

tersebut



D.Teori Kriminologi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam

masyarakat,seperti: politik,ekonomi,sosial,budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya

pertahanan dan keamanan negara.22Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia

yang bertentangan dengan hukum,dapat dipidana,yang diatur dalam hukum pidana.sedangkan

secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh

masyarakat.23

Dalam kriminologi, terdapat beberapa teori, yang telah digagas oleh pakar-pakar kriminologi

terdahulu, yang menjadi acuan bagi keberlangsungan kriminologi itu sendiri. Teori-teori ini,

seperti teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, dapat menjadi landasan

dalam melihat dan menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat atau dalam mendukung

perkembangan dan pembaharuan hukum dan perundangan hukum pidana.

Asal muasal kejahatan atau causa kejatahan ada dua atau lebih manusia yang berkumpul,disitu

mulaialah terjadi penilaian dengan segala akibat serta komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau

prilaku dalam suatu pergaulan hidup.dengan kata lain,apa yang dinamakan dengan kejahatan

ataupun pembangkangan akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan

bersama.kejahatan akan ada dan selalu adadidalam masyarakat.24
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