
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai Negara hukum Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
1
“. Bahwa Kekuasaan 

Kehakiman merupakan amanah dari Allah SWT kepada penegak hukum untuk dilakukan 

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa, pembuktian suatu tindak 

pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari 

kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh 

bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana baik pada tahap 

pembuktian sejak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan 

tindak pidana tersebut.  

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran 

materiil suatu tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam 

penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-

undang Pasal 183 KUHAP2 yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa 

                                                 
1
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2
 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. 



 

 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Perkembangan jaman dan teknologi didorong 

atas keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada perkembangannya 

perkembangan jaman tersebut mendorong manusia berubah dalam proses pemenuhan 

kehidupan, dari yang semula bercocok tanam dan berternak, berubah menjadi pekerjaan lain 

untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pendidikan sejatinya merupakan langkah awal manusia untuk mengembangkan 

dirinya agar dapat berguna baik bagi dirinya maupun orang lain sekaligus bangsa dan 

negara
3
. Pada perkembangannya pendidikan tidak lagi menjadi sarana bagi manusia untuk 

mengembangkan dirinya, namun hanya menjadi syarat agar manusia dapat memeroleh 

pekerjaan, pendidikan menjadi langkah awal manusia untuk mendapatkan pekerjaan. 

Pentingnya manusia memeroleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri bergeser 

menjadi pendidikan penting dalam memeroleh pekerjaan. 

Selesainya proses pendidikan yang dimulai dari proses pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi ditandai dengan pemberian ijazah. Ijazah diberikan sebagai 

bentuk pengakuan kepada peserta didik terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu 

jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

terakreditasi
4
. Pada pendidikan tinggi ijazah yang diberikan pada peserta didik yang telah 

menyelesaikan proses belajarnya harus didampingi dengan transkrip nilai dan surat 

keterangan pendamping ijazah oleh perguruan tinggi bersangkutan tempat peserta didik 
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menempuh proses belajar
5
. Penerbitan ijazah pada perguruan tinggi bertujuan untuk 

memberikan bukti tertulis tentang bukti tulis pencapaian pembelajaran pada perguruan tinggi 

tersebut yang sekaligus melegitimasi bagi pemegang ijazah tersebut menyandang gelar 

akademik. 

Dewasa ini, peranan pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk 

memeroleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam 

menempuh proses pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses 

pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan ijazah. Hal ini 

mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memeroleh ijazah tersebut. 

Penyelewengan terhadap cara memeroleh ijazah tersebut seringkali merupakan perbuatan 

yang melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum dalam usaha mendapatkan ijazah tersebut dapat berupa 

pemalsuan ijazah. Tindak pemalsuan ini bukan merupakan hal yang asing di masyarakat. 

Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan 

pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. 

Praktek pemalsuan ijazah atau pun gelar akademik kesarjanaan sesungguhnya merupakan 

suatu tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia 

pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait. 

Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan 

kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) 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 
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Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 



 

 

mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun
6
. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ijazah atau surat pendamping 

ijazah seperti gelar akademik, transkrip nilai, dan lainnya tergolong dalam bentuk surat yang 

dijelaskan dalam KUHP. Hal itu disebabkan karena ijazah merupakan suatu bukti tulisan 

yang mengandung buah pikiran tentang hak seseorang dalam mendapatkan kompetensi ilmu 

yang dipelajarinya dan hak untuk menyandang gelar akademik, oleh sebab itu tindak pidana 

pemalsuan ijazah dapat digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat.  

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa 

kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas 

sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya
7
. 

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan sebagai kelompok kejahatan penipuan, 

namun tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan 

tergolong kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu 

keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenarannya tidak sah tersebut 

adalah miliknya. Dengan dasar ini orang lain terperdaya dan memercayai bahwa keadaan 

yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap 

tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai 

benar
8
. 

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan surat yang semakin kompleks diperlukan 

pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan ijazah dengan 

memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat 

sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur 

dalam Bab XII Buku II KUHP yang tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 

KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat (valshheid in geschirften) dapat dibedakan menjadi 7 

(tujuh) macam kelompok, yakni: 

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263) 

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264) 

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266) 

4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, Pasal 266) 

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271) 

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274) 

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga 

mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Undang-undang ini mengatur 

bahwa,”Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, 

profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta 

rupiah)
9
“. 

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, “Perseorangan yang tanpa 
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hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi
10
“. Ancaman 

pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
11

. 

Pengaturan tentang pemalsuan ijazah telah dirumuskan dengan sangat rinci namun 

pada pelaksanaannya masih banyak dijumpai kasus pemalsuan ijazah. Salah satu kasus 

pemalsuan ijazah adalah kasus tentang pemalsuan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) 

oleh Dwi Hartono atau Ferry. Terdakwa telah memalsukan ijazah 5 orang yaitu Uria Hukmi, 

Herry Abdul H, Risqi Lina S, Ari Arfinanto, Ana Sofiana yang dipergunakan untuk 

mendaftar pada Fakultas Kedokteran Unissula. Modus dari tindakan pemalsuan ini adalah 

mengubah raport dan ijazah SMA dari kelima orang tersebut untuk pelajaran IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial) dipalsukan menjadi IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Hal ini dilakukan 

karena syarat untuk mendaftar Fakultas Kedokteran Unissula adalah lulusan dari SMA atau 

sederajat dengan fokus mata pelajaran IPA
12

. 

Tindak pidana oleh terdakwa ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang 

dengan register nomor perkara 563/ Pid/B./2012/PN.Smg. Majelis hakim memutuskan bahwa 

terdakwa bersalah telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada tanggal 3 Agustus 2012 

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi di masyarakat meskipun 

telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut 

menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan 

tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut dalam hukum positif Indonesia. Bertolak dari 
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pengertian di atas maka kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan ijazah yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan 

kajian terhadap materi tindak pidana pemalsuan 

Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memerhatikan metode untuk 

memformulasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat guna menanggulangi 

tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa kini dan masa yang akan datang. 

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka 

perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam 

menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah melalui hukum 

pidana. Kebijakan penanggulangan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan 

sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara 

lebih mendalam dalam skripsi dengan judul “Optimalisasi Penyidikan Perbuatan Tindak 

Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah” 

 

B. Rumusan Masalah 

Pembahasan dalam skripsi berjudul: “Optimalisasi Penyidikan Perbuatan Tindak 

Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”, akan dibatasi pada 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan ijazah saat ini? 



 

 

2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan ijazah di masa yang akan datang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan ijazah saat ini 

2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan ijazah di masa yang akan datang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian termasuk penelitian hukum pasti mempunyai manfaat. Manfaat 

penelitian biasanya disebut juga dengan kegunaan penelitian. Manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum pidana mengenai 

kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah. 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a.) mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir dan untuk mengetahui 

kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah;  



 

 

b.) digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana dalam 

penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah; 

c.) menjadi bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di 

bidang hukum pidana.  

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada 

buku pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Wahid 

Hasyim. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab ada keterkaitannya 

antara satu dengan yang lainnya. Adapun secara garis besar gambaran yang lebih jelas 

mengenai skripsi ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai alasan pemilihan judul sehingga 

menimbulkan suatu pokok permasalahan yang akan diuraikan kemudian dalam pembahasan. 

Selain itu juga berisi maksud dan tujuan penelitian serta sistematika dari penulisan hukum 

yang penulis buat. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini yang membahas landasan teori, diantaranya 

tinjauan umum mengenai hukum pidana, tinjauan umum kebijakan penegakan hukum, 

tinjauan umum tentang pemalsuan ijazah. Hasil dari tinjauan pustaka ini nantinya digunakan 

sebagai kerangka berfikir untuk melakukan analisis dalam Bab IV mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan.  

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan 

penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan teknik penarikan simpulan. 



 

 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas kebijakan hukum 

pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah pada saat ini dan kebijakan 

hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah di masa yang akan 

datang. Dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian yang diperoleh diolah, dianalisis, 

dan dikaitkan dengan kerangka teori yang ada dalam bab tinjauan pustaka yang dituangkan 

dalam Bab II. 

Bab V Simpulan dan Saran. Bab V ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan 

dan saran. Pada simpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada 

saran disajikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas. 


