
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi. Primitif 

dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, 

keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa 

dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. 

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi 

terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan 

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 

(tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni pertama, sebagai sarana 

pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses 

interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu 

(Riduan Syarani, 2004: 11). 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang 

harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya 

paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan 

yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah 

masyarakat modern (Teguh Prasetiyo & abdul Halim Barkatullah, 2006: 5). 

Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama 

manusia hidup dan mendiami bumi ini. Masalah kejahatan bukan hanya 
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menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar 

norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. 

Dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan 

yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian bahwa diperlukannya 

suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum 

mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum 

sering disebut sebagai gejala sosial, di mana ada masyarakat disitu ada 

hukum, keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik 

kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan 

orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan 

yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah 

yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan (Hasim Purba, 

2006: 24). 

Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, 

keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Kemajuan dalam 

kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan 

nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta 

godaan hidup mewah disatu pihak dan dilain pihak tidak adanya 

keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya 

hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan 

memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan 

keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum, norma agama 

dan norma susila (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 55). 
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Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada 

habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara kita ini yang 

perekonomiannya sedang merosot, banyak perusahaan yang gulung tikar 

bahkan diancam kebangkrutan. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-

perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut 

tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung 

telah menambah jumlah pengangguran. Telah kita ketahui bersama bila 

jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh 

pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini 

dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik 

mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Kejahatan di 

dalam kehidupan bermasyarakat saat ini semakin beragam, seiring 

perkembangan zaman maka motif untuk melakukan kejahatan semakin 

berkembang pula. Secara umum ada beberapa faktor yang meyebabkan 

terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal dalam diri si 

pelaku dan faktor yang kedua adalah faktor yang terdapat di luar diri pribadi 

si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang 

didasari oleh faktor lingkungan (http://peunebah.blogspot.com/2014/12/faktor 

terjadinya suatu tindak kejahatan). 

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu 

kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung canggih 
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dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih 

seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, 

pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan media, dan lain-lain yang 

terselubung. Kejahatan pemalsuan yang dilakukan biasanya berupa 

pemalsuan uang, merek bahkan yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah 

pemalsuan surat. Surat yang dipalsukan adalah surat tanda nomor kendaraan 

STNK dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam 

kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan 

kejahatan yang terjadi di daerah lain (Adami Chazawi, 2001: 68) 

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten 

Banyumas khususnya kota Purwokerto adalah kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor (curanmor). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 

sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya 

ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil 

curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, tidak 

hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan 

sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB 

yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil 

curian. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan 

PAUR SAMSAT PURWOKETO yaitu Indri Endrowati. Berdasarkan 

keterangannya selama tahun 2014, SAMSAT Purwokerto telah memblokir 

berbagai jenis kendaraan bermotor seperti yang tertuang dalam tabel berikut : 
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Tabel data kendaraan yang di blokir SAMSAT Purwokerto tahun 2014 

NO. 
JENIS 

KENDARAAN 

DATA KENDARAAN BLOKIR TAHUN 2014 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

I 
MOBIL 

PENUMPANG 
                        

  1. Sedan 1                       

  2. Station Wagon   1       1             

  3. Mini Bus       1                 

  4. Jeep                         

  5. Lain-lain                         

                            

II MOBILBUS                         

  1. Bus                         

  2. Micro Bus                         

  3. Lain-lain                         

                            

III MOBIL BARANG                         

  1. Pickup     1   1 2 1         1 

  2. Diliver Van                         

  3. Truck              1   1       

  4. Tangki                         

  5. Lain-lain                         

                            

IV SEPADA MOTOR                         

  
1. Sepeda Motor 

Solo 
5 7 8 3 16 18 9 2 15 12 5 7 

  
2. Spm dengan 

kereta samping 
                        

  3. Scoter                         

  4. Trail                         

  5. Lain-lain                         

                            

V 
KENDARAAN 

KHUSUS 
                        

  
1. Mobil Pemadam 

kebakaran 
                        

  2. Mobil Ambulance                         

  3. Mobil Jenazah                         

  4. Fork Lift                         

  5. Lain-lain                         

                            

JUMLAH 6 8 9 4 17 21 11 2 16 12 5 8 

Sumber : SAMSAT Purwokerto 2014 

Dari banyaknya kendaraan yang diblokir oleh SAMSAT menunjukkan 

bahwa pencurian kendaraan bermotor wilayah Purwokerto sudah marak 
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terjadi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa surat-surat kendaraan bermotor 

yang sebagian besar diblokir adalah kendaraan sepeda motor solo atau sepeda 

motor roda dua.  

Pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dan aspek pentingnya 

surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor 

dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang 

harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut 

dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga 

hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat 

dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti 

kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. 

Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah 

Buku Pemliik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya 

BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. 

Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui 

palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan 

bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, 

dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor 

kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu 

instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penerbitan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), 

Peran Samsat dalam ..., Agung Wijaya, Fakultas Hukum UMP, 2015



7 

 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan 

Bermotor (TCKB) dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas jalan (http://id.wikipedia.org/2015/01/12/wiki/Sistem 

administrasi manunggal satu atap). 

Dengan demikian tidak cukup POLRI saja dalam menguak dan 

menemukan sindikatnya tetapi dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti 

SAMSAT dan laporan dan masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Hal 

inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah pemalsuan 

surat-surat kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan 

judul: PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-

SURAT KENDARAAN BERMOTOR (Studi di SAMSAT Purwokerto). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, untuk dapat 

memperjelas pokok bahasan yang diteliti, maka penulis mencoba 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain: 

1. Bagaimana peran SAMSAT Purwokerto dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor? 

2. Hambatan apa yang dialami oleh SAMSAT Purwokerto dalam melakukan 

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat 

kendaraan bermotor? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran SAMSAT Purwokerto dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat 

kendaraan bermotor. 

2. Untuk  mengetahui hambatan apa yang dialami oleh SAMSAT Purwokerto 

dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan 

surat-surat kendaraan bermotor. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan peran 

SAMSAT Purwokerto dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. 

2.  Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

bahan studi dan perbendaraan ilmu hukum bagi pihal-pihak yang 

membutuhkan seperti untuk penulisan skripsi dan penulisan ilmiah yang 

menyangkut mengenai peran SAMSAT Purwokerto dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat 

kendaraan bermotor. 
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