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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sebuah interaksi dengan 

sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun 

ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam kasus ini diperlukan 

adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut. Dalam kehidupan 

bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk lembaga-lembaga peradilan. 

Negara indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan negara hukum Indonesia secara tegas 

dijelaskan dalam alenia ke empat pembentukan UUD 1945 yang mencakup 4 hal 

yaitu : 

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah  Indonesia 
2. Memajukan kesejahteraan umum 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan1. 
 
Dimana segala kepastian hukum akan diperoleh dan didapatkan oleh semua 

orang melalui suatu badan negara yang mengatur yaitu suatu badan yang berkuasa 

atau berhak untuk menyelenggarakannya sesuai yang diatur “Peradilan Umum 

adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan pada umumnya”2. 

Pada hakekatnya hukum untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. 

Negara hukum adalah negara yang kekuatannya dibatasi oleh rule of law, jadi 

pengertian pokok negara hukum adalah kekuasaan negara yang dibatasi oleh 

                                                        
       1 Frans H. Winar 2009, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Buku Kompas, Jakarta, hal. 17 
       2 Lihat Pasal 2 Undang-udang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
umum. 
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hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Demi terciptanya kehidupan yang aman, 

tertib, dan damai maka Penguasa dalam hal ini negara telah menciptakan 

ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan 

bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan 

demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan 

dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman ini bertujuan agar manusia bersikap 

dan berbuat tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka negara 

memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia 

tidak bebas untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai serta 

memenuhi kepentingan itu. 

Hukum memiliki sanksi yang tegas. Maka, setiap warga negara dalam 

bertindak harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. J.P GlastraVan Loom 

berpendapat bahwa hukum mempunyai fungsi penting yakni : 

1. Mentertibkan masyarakat  dan pengaturan pergaulan hidup, 
2. Menyelesaikan pertikaian, 
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, 
4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyeusaian dengan 

kebutuhan masyatakat, 
5. Memenuhi tuntukan keadilan dan kepastian hukum3. 

 
Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari 

para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Untuk lahirnya sebuah 

putusan diperlukan beberapa prosedur tertentu, dan ada berbagai jenis putusan 

yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. 

                                                        
       3 Hasanuddin AF dalam Penulisan T.A. Imam Yoyok Hadi aputra, Analisis Putusan 
Pengadilan Negri Madiun Nomor: 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn Dalam Perkara Kerusuhan Antar 
Anggota Perguruan Pencak Silat.  
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Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam 

yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim 

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). 

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari 

pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah 

akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak 

dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. 

Pada umumnya ada 6 macam unsur obyektif4 yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana yaitu : 

1. Tingkah laku seseorang (handeling) 
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik 
3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil 
4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de straf  

barheid bepalen) 
5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana 
6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (big komande voorwaarden  van 

het straf barheid) 
 

Berbicara masalah hukum Penggunaan bahasa 'pemalsuan' tidak berasal dari 

kata 'meniru', tapi itu memiliki sejarah yang paralel. Rasa 'untuk palsu' sudah 

dalam kata kerja Anglo-Perancis pemalsu meniru'. Pemalsuan adalah salah satu 

teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu 

ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya 

adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Di mana 

perhatian utama dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri-apa yang 

                                                        
       4 Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 
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pantas atau apa 'membuktikan' dari pada diam-diam pernyataan kritik yang 

diturunkan oleh reaksi objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah 

proses sebuah lelucon. Dalam sebuah lelucon, sebuah rumor atau asli objek 

'ditanam' dalam situasi memprovokasi, mungkin pengganti yang tertempa objek 

fisik5. 

Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 263 

(2) KUHP yaitu dengan sengaja menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan 

itu seolah – olah surat asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat 

mendatangkan sesuatu kerugian. 

Hal ini terjadi dalam kasus ini dimana pemalsuan yang digunakan oleh 

terdakwa adalah menggunakan surat atau/nota palsu yang dibuat oleh terdakwa 

yaitu nota “99” dimana terdakwa menggunakannya untuk memanipulasi jumlah 

yang sebenarnya. Terdakwa yang membeli bahan-bahan dari grosir/penadah 

dengan harga murah dan dijual kembali dengan nota ‘99” dengan harga yang 

mahal kepada PT. Araya Bumi Megah Malang yang akan dipakai untuk diolah 

sebagai jualan.   

Dalam  hal pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa A. TETI DWI LENNY 

MARLINA yang bekerja sebagai pegawai di PT. PT. Araya Bumi Megah Malang 

telah terbukti melakukan tindak pidana ”Pemalsuan Surat Secara Berulang-ulang 

Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP jo 64(1) KUHP dalam surat dakwaan pertama. 

                                                        
       5 Wikipedia, berfikir hukum atau kriminalitas, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan, diakses 
21 April 2011  
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Perbuatan terdakwa tersebut jelas merugikan pihak tergugat sehingga 

penggugat yakni PT. PT. Araya Bumi Megah Malang memperkarakan ke 

pengadilan untuk mencari suatu kebenaran untuk menindak suatu tindakan yang 

dilakukan oleh terdakwa. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan 

mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga 

membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian6. 

Tindakan pemalsuan ini yang dilakukan secara berkelanjutan menyatakan 

bahwa terdakwa mempunyai maksud atau itikat yang kurang baik kepada 

penggugat yaitu PT. Araya Bumi Megah. Terdapat bukti 2 nota pembelian / 

pembayaran yang berbeda jumblah barang dan harganya  dengan menggunakan 

nota yaitu nota ”99”  palsu yang dibuat oleh terdakwa untuk menguntungkan diri 

sendiri.   

Tindakan pemalsuan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa : 1 (satu) 

bendel daftar perhitungan selisih harga pembelian Supplier “99” dengan P. Lasun 

periode 15 Januari 2008 sampai dengan 21 Oktober 2008, dan 1 (satu) bendel nota 

“99” dan nota P. Lasun periode 15 Januari 2008 sampai dengan 21 Oktober 2008. 

Pemalsuan yang digunakan oleh terdakwa adalah menggunakan surat 

atau/nota palsu yang dibuat oleh terdakwa yaitu nota “99” dimana tersangka 

menggunakannya untuk memanupulasi jumlah yang sebenarnya. Terdakwa yang 

membeli bahan-bahan dari grosir/penadah dengan harga murah dan dijual kembali 

dengan nota ‘99” dengan harga yang mahal kepada PT. Araya Bumi Megah 

Malang yang akan dipakai untuk diolah sebagai jualan.   

                                                        
       6 Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2, Jakarta : 
Pradya Paramitha, hal 2 
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Dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk 

mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Proses peradilan di 

indonesia berlandaskan Pancasila, yang menetapkan harkat dan martabat manusia 

pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi 

manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk 

mengungkap suatu perkara baik pada pemeriksaan seperti penyelidikan dan 

penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Adapun tujuan dari 

pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan 

adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan 

pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah 

menyelesaikan perkara secara tuntas. Akan tetapi perkara akan dianggap selesai 

apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan 

mempunyai tujuan akhir yaitu segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain 

dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau putusan hakim pemulihan 

tersebut akan tercapai apabila putusan tersebut dilaksanakan. Pertimbangan-

pertimbangan hakim apa yang dipakai dalam memutus perkara pemalsuan yang 

dilakukan oleh terdakwa. Membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam 

pertimbangan-perimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya perkara 

penipuan. 

Setelah melihat dan mengamati penjabaran dari uraian fakta-fakta yang telah 

dijabarkan  oleh penulis, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai 

“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM 
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No.554./Pid.B./2009/PN.Mlg. DALAM PERKARA PEMALSUAN DENGAN 

TERDAKWA  A. TETI DWI LENNY MARLINA” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah hakim dalam putusan Nomor : 554./Pid.B./2009/PN.Mlg 

mengikuti hukum formil yang diatur dalam pasal 183, 185, 197 KUHAP? 

2. Apakah pemenuhan syarat materiil dalam putusan hakim Nomor : 

554./Pid.B./2009/PN.Mlg  dalam perkara pemalsuan? 

3. Apakah dasar putusan Hakim Nomor : 554./Pid.B/2009/PN.Mlg dalam 

menentukan lamanya pidana? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hakim dalam putusan Nomor : 

554./Pid.B./2009/PN.Mlg mengikuti hukum formil yang diatur dalam 

pasal 183, 185, 193 KUHAP. 

2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat materiil dalam putusan hakim 

Nomor : 554./Pid.B/2009/PN.Mlg  dalam perkara pemalsuan. 

3. Untuk mengetahui dasar putusan Hakim Nomor : 554./Pid.B./2009/ 

PN.Mlg dalam menentukan lamanya pidana. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penulisan yang dilakukan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis : 

1. Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikian bagi perkembangan olah pikir ilmu hukum. 

b. Mengetahui lebih dalam mengenai landasan hukum apa yang dipakai 

oleh hakim dalam mengambil putusan perkara pemalsuan. 

2. Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan 

dalam bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan memperluas, 

meningkatkan, mengkaji dan menggali kemampuan dalam wawasan 

ilmu khususnya ilmu hukum. 

b. Bagi Hakim 

Sebagai sumbangan pemikiran kepada hakim dalam mengambil 

keputusan perkara pidana khususnya perkara pemalsuan. 

c. Bagi Masyarakat  

Sebagai wawasan kepada masyarakat dasar / landasan apa yang 

dipakai oleh hakim dalam pengambilan keputusan khususnya perkara 

pidana pemalsuan. 
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d. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna, utamanya dalam rangka 

menambah wawasan ilmu hukum, khususnya terhadap  putusan hakim 

mengenai perkara pidana pemalsuan. 

E. Metode Penelitian 

Metode penulisan adalah salah satu bentuk dalam pengungkapan kebenaran 

bahan penulisan, sehingga penulisan tugas akhir (skripsi)  sangatlah penting 

dengan didampingi metode diskriptif yang notabene sebagai pertanggung jawaban 

bagi penulisnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan : Metode yang dipakai menggunakan pendekatan 

yudiris normatif, yakni melihat hukum sebagai aturan atau norma yang 

dipakai oleh hakim. 

2.  Jenis Bahan Hukum :  

a. Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

putusan pengadilan No.554./Pid.B./2009/PN.Mlg, KUHP (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana). 

b. Bahan Hukum Skunder : Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

mendukung bahan hukum primer. Yaitu bahan hukum penunjang yang 

merupakan penjelasan, prnafsiran dan pengembangan dari bahan 

primer. Bahan hukum skunder dalam penulisan hukum ini meliputi: 



 

 

10 

pendapat para ahli melalui buku literatur, pendapat para ahli melalui 

media masa cetak maupun elektronik dan pendapat ahli dari makalah. 

c. Bahan Hukum Tersier : Yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai 

pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan 

hukum primer maupun sekunder seperti Ensikplopedi dan Kamus. 

d. Teknik Analisa : Yaitu teknik analisa bahan hukum dalam skripsi ini 

didasarkan penulisan hukum normatif (content analysis). Dimana 

bahan hukum tersebut di elaborasi guna menggambarkan dan 

memaparkan secara jelas pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara khususnya perkara pemalsuan. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum : Dokumentasi, kepustakaan 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum : Teknik analisa bahan hukum dalam 

penulisan hukum normatif adalah analisa isi. Bahan hukum Diperoleh dari 

bahan-bahan pustaka dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis 

tersebut, penulis tuang dalam suatu rumusan kesimpulan. Dengan 

menyusun dasar-dasar argumentasi demikian rupa sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana pertimbangan hakim 

dalam mengambil keputusan perkara khusunya perkara pemalsuan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulisa akan membuat 

sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat 

ditelusuri serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, salain itu untuk 

mempermudah dalam penulisan sehingga dapat sistematis serta terstruktur. 

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam pedoman penulisan hukum “pendahuluan” berisi dalam berbagai sub 

bab yaitu : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan 

penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai uraian doktrin, pendapat para ahli, kajian 

yuridis serta bahan-bahan kerangka teori yang dipakai oleh penulis untuk 

mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang berisi tentang uraian pembahasan permasalahan yang 

diutarakanserta dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut yang merupakan hasil penelitian penulis secara normatif 

yuridis. Adapun pemaparan gambaran analisis penulis lebih terfokus pada 

pengambilan putusan hakim dalam suatu perkara khususnya perkara pemalsuan. 

Pada bab ini juga penulis akan memaparkan bagaimana cara/pertimbangan hakim 

dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan tujuan dan fungsi dari putusan 

tersebut sehingga mampu diterima dan dianggap adil oleh berbagai pihak. 



 

 

12 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan dua sub yaitu : 

kesimpulan dan saran/rekomendasi. Apa yang disimpulkan oleh peneliti, pada 

dasarnya adalah hasil analisa pada bab III, kesimpulan permasalahan dapat disebut  

dengan “Ringkasan Jawaban” atas permasalahan yang telah dirumuskan dan 

dibahas sebelumnya dalam bab II. Selain kesimpulan “inti” peneliti menambah 

kesimpulan lain. Kemudian dari kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran, 

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


