
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Peran  

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar 

kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran" 

dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu 

drama. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah : 

a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah 

pemain sandiwara atau pemain utama; 

b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 

sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang 

diberikan; 

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat 

lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan 

normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan 

kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti 

penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh, 

(Soerjono Soekanto, 1987: 220). 
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Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 

oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.  

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran 

yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang 

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama. 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat 

peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk 
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hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat 

yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang 

bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman 

yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang 

pengertian peran, (Soekanto, 2009: 213). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa peran adalah 

suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila 

dihubungkan dengan SAMSAT, peran tidak berarti sebagai hak dan 

kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang SAMSAT. 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak  Pidana 

Tindak Pidana dalam Kamus Hukum artinya adalah suatu perbuatan 

yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Tiap-tiap 

perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu 

perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah 

suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk 
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adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau 

keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan 

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh 

sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari 

dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap 

warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-

peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung 

jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, 

seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan 

dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai 

kesalahan yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001: 4). 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum 

(Lamintang, 1996: 16). 
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Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memperoleh 

pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata ”tindak pidana” merupakan 

terjemahan dari ”strafbaarfeit”. Perkataan ”feit” berarti sebagian dari 

kenyataan atau ”eengedeelte van werkwlijkheid”, sedangkan ”strafbaar” 

berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat 

diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum 

(Lamintang, 1997: 181). 

Dasar patut dipidananya suatu perbuatan berkaitan erat dengan 

masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Beberapa pakar hukum pidana 

memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tindak pidana, yakni 

Menurut Moeljatno  tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” 

(Moeljatno, 1983: 71). 

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat 

dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 

umum (P. A. F. Lamintang, 1997: 182). 
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Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari 

strafbaarfeit dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan 

penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat 

disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu: 

1. Harus ada suatu perbuatan manusia; 

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam 

ketentuan hukum; 

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya 

harus dapat dipertanggungjawabkan; 

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam 

Undang-undang (Tresna, 1959: 28). 

Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, yaitu 

suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang 

apabila dilakukan atau dialpakan, maka orang yang melakukan atau 

mengalphakannya itu diancam dengan hukuman (R. Soesilo, 1994: 4). 

Guse Prayudi (2010: 5) menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai 

terjemahan dari “straafbaarfeit”, dan mendefinisikannya sebagai suatu 

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap 

perbuatan mana dilakukan penghukuman. 
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Peristilahan untuk menyebutkan ”strafbaarfeit” tersebut di atas, 

Menurut Leden Marpaung, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” 

berasal dari kata delict (Jerman dan Belanda), delit (Prancis) yang berarti 

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 

terhadap undang-undang.  

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan 

setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, 

asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi 

dari pengertian itu. Adanya perbedaan pemakaian istilah itu sebenarnya tidak 

menjadi suatu persoalan yang prinsipil apabila dalam suatu perumusan tindak 

pidana terdapat pengaturan yang jelas dalam arti terdapat kejelasan dari apa 

yang diatur. Istilah “tindak pidana” mengandung pengertian yang tepat dan 

jelas dengan istilah hukum, juga sangat praktis untuk diucapkan, disamping 

itu di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesiapada umumnya 

menggunakan istilah tindak pidana (Guse Prayudi, 2010: 5). 

Dari pendapat ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila 

perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan; 

2) Bersifat melawan hukum; 

3) Melanggar aturan hukum, dan; 

4) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
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2.  Unsur-unsur Tindak Pidana  

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif 

(P.A.F. Lamintang, 1997: 193). Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang 

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan 

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Unsur-unsur tesebut meliputi: 

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);  

b) Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (poging) seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c) Macam-macam maksud (oogmerk) seperti yang terdapat didalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 

lain-lain; 

d) Merencanakan lebih dahulu (voorbedachte raad) seperti yang 

terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  

e) Perasaan takut (vress) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Sementara itu unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana 

tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tesebut meliputi:  

a) Sifat melanggar hukum (wederrechttelijkheid);  

b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
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negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;  

c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F. Lamintang, 

1997: 195). 

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur dari suatu tindak 

pidana, di mana unsur-unsur tindak pidana antara lain: 

1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; 

Unsur pertama dari  tindak pidana adalah perbuatan atau tindak 

seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar 

untuk pemberian pidana (Sudarto, 1990: 64). Perbuatan manusia 

dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang 

diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau 

kejadian.  

2) Bersifat melawan hukum; 

Dalam hukum pidana dikenal beberapa pengertian melawan 

hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons melawan hukum 

diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait 

dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga 

mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara (Amir 

Ilyas, 2012: 52). 

Menurut Sudarto (1990: 76) Salah satu unsur dari tindak pidana 

ialah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu 

penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap diri 
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si pembuat. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila 

perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang. 

Sifat melawan hukun ini terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk) 

Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut 

memenuhi rumusan undang-undang kecuali jika diadakan 

pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. 

Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan 

undang-undang. 

b. Sifat melawan hukum materil (materele wederrechtelijk) 

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi 

rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum 

bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), 

tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-

kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat  

(Amir Ilyas, 2012: 53). 

3) Tidak ada alasan pembenar 

Alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghapuskan 

sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah 

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika 

perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada 

pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah 
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Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang 

peraturan undang-undang, Pasal 51 ayat (1) tentang perintah 

jabatan (Sudarto, 1990: 139). 

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak 

pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa 

hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi 

adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan 

tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf. 

3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : 

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran 

yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi 

“kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi 

pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan 

juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 

perundang-undangan secara keseluruhan. 

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai 

ukuran kualitatif dan kuantititif. Secara kualitatif, bahwa kejahatan (recht 

delicht) dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan, dan pelanggaran (wets delict) adalah perbuatan yang 
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merupakan tindak pidana karena dalam undang-undang menyebutkan 

sebagai delik. Sedangkan secara kualitatif, bahwa kejahatan dipidana 

lebih berat dari pada pelanggaran. 

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. 

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitik beratkan pada 

perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya 

penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). 

Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitik 

beratkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 

338 KUHP). 

3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan 

Kealpaan. 

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (delict dolus) merupakan 

tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk 

melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya 

akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 

340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (delict 

culpa) merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya 

pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian 

dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan 

yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya : 

karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP). 
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4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. 

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, 

diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota 

keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana aduan ada dua 

yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak 

pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan dapat 

diadili walaupun tidak ada pengaduan. 

5) Tindak Pidana Berlangsung terus dan Tindak Pidana tidak Berlangsung 

Terus. 

Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang 

terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya  merampas kemerdekaan 

seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana tidak berlangsung terus atau 

tindak pidana yang berlangsung habis, yaitu tindak pidana yang selesai 

pada suatu saat, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 

6) Tindak Pidana Sederhana dengan Tindak Pidana Dengan Pemberatan. 

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi 

tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya  penganiayaan (Pasal 

351 KUHP). Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak 

pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, 

misalnya  pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP). 

7) Tindak Pidana Tunggal dengan Tindak Pidana Berganda. 

Tindak pidana tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terjadi cukup satu 

kali perbuatan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Tindak pidana 
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berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan 

berkali-kali, misalnya penadahan (Pasal 481 KUHP). 

8) Tindak Pidana Commisionis, Tindak Pidana Ommissionis, dan Tindak 

Pidana commisionis per Ommisionis Commisa. 

Tindak pidana commissionis merupakan tindak pidana yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, misalnya : 

penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana ommissionis merupakan 

pelanggaran teradap keharusan yang diadakan undang-undang, misalnya 

tidak menolong orang dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP). 

Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana commissionis per 

ommissionis commissa yaitu pelanggaran terhadap larangan yang 

diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat 

atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan suatu kewajibannya, 

misalnya  seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi 

susu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP). 

9) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Khusus 

merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-

undang lain, misalnya  Tindak Pidana Korupsi (Andi Hamzah, 2001: 27). 
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C. Pengertian Pemalsuan Surat 

1. Pengertian Pemalsuan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa 

berarti proses, perbuatan atau cara melakukan. Sedangkan surat menurut 

bahasa selembaran kertas yang berisi huruf, angka atau tulisan. Kejahatan 

mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung 

unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang 

sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, edisi ke 3, 2001). 

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi 

diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam 

masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan 

kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 

Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 

kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 

Adami Chazawi (2001: 3) mengemukakan bahwa  Pemalsuan adalah 

berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran 

atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-

olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 

sebenarnya. 
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2. Pengertian Surat 

Surat adalah suatu lembaran yang diatasnya terdapat tulisan yang 

terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah 

pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan 

mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan 

cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu sebuah surat) adalah 

membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya 

tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya (Adam Chazawi, 

2002: 99). 

Menurut Lamintang (2009: 9) mengemukakan surat adalah sehelai 

kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. 

Adapun isi surat dapat berupa pernyataan, keterangan, pemberitahuan, 

laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya. 

KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang 

dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) 

KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 

(1) KUHP menurut R. Soesilo (1996: 195) sebagai berikut:  

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 

sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang 

lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 

dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 
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kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-

lamanya enam tahun.  

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan 

surat ialah sebagai berikut:  

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda 

masuk, surat andil, dan lain-lain); 

2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian 

piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli); 

3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi 

atau surat semacam itu); 

4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan 

atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, 

buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).  

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas 

kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat 

tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi 

dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R.Soesilo 

(1996: 195) di dalam KUHP, seperti: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, 

surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau 

surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian 

kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan 

menghilangkan hak.  
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Banyak pengertian surat telah dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi 

untuk sekedar pegangan dapat diambil salah satu batasan (definisi) pengertian 

dari pada surat, yaitu setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan 

dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Berdasarkan 

pengertian surat tersebut, dapat pula dikatakan bahwa surat termasuk sebagai 

alat komunikasi tertulis. Begitu juga dalam organisasi, surat merupakan salah 

satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai/pejabat baik secara 

interim maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Lalu lintas persuratan 

kemudian menimbulkan kebiasaan-kebiasaan, tata cara, bentuk dan ukuran 

tertentu, warna kertas, gaya bahasa, tata kesopanan, etika dan koda etik 

tertentu yang dalam bahasa administrasi di sebut tata persatuan (Ilham 

Lasahido, 2006). 

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 

mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya 

tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama 

halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap 

sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. 

Soenarto Soerodibroto (1994: 154), mengemukakan  barangsiapa di 

bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas 

perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. 

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, 

adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan 

dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian 
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atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh 

tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat 

yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. 

3. Unsur-unsur Pemalsuan Surat 

Kejahatan pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam 

Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat 

dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :  

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

2. Pemalsuan surat yang diperberat (264); 

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266); 

4. Pemalsuan surat keterangan dokter (267,268); 

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

6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274); dan 

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

1. Pemalsuan Surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP) 

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan 

surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 

KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : 

(1)  Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutamg, atau 

yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud 

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian 

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
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Menurut Adami Chazawi (2002: 98-99) dalam Pasal 263 KUHP ada 2 

kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada 

ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

a. unsur-unsur obyektif: 

1. perbuatan : a) membuat palsu; 

b) memalsu. 

2. obyeknya : yakni surat:  

a) yang dapat menimbulkan hak; 

b) yang menimbulkan suatu perikatan; 

c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 

d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 

sesuatu hal. 

3. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat 

tertentu 

b. Unsur Subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 

lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. 

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur obyektif: 

1) Perbuatan: memakai. 

2) Obyeknya: a. Surat palsu; 

b. Surat yang dipalsukan. 

3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. 

b. Unsur subyektif: dengan sengaja. 
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Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya 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 komputer, dengan mesin cetakan dan 

dengan alat dan cara apapun. 

Membuat surat palsu adalah membuat 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. 

2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain 

selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut 

dengan pemalsuan materiil (materiele Valschheid). Palsunya surat atau 

tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan 

mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas 

sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau 

berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu 

lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran 

ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak 
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berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang 

selain si pembuat surat. 

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan 

terbatas pada 4 macam surat, yakni: 

1. Surat yang menimbulkan suatu hak; 

2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan; 

3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang; 

4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal. 

2. Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264 KUHP) 

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 

1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, 

jika dilakukan terhadap: 

1. akta-akta otentik; 

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya 

ataupun dari suatu lembaga umum; 

3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 

perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 

4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 

diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 

pengganti surat-surat itu; 

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 

2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atu 

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat 

itu dapat menimbulkan kerugian. 

 

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat 

Pasal 264 KUHP di atas terlatak pada faktor macamnya surat. Surat-surat 

tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung 

kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu 

mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa 
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atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi 

dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman 

pidananya. 

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar 

terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan 

umum masyarakat yang lebih besar pula. 

3. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik 

(Pasal 266 KUHP) 

Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut: 

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 

akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan 

oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 

dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan 

pidana penjara paling lama 7 tahun; 

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 

memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika 

karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 

 

Ada 2 kejahatan dalam Pasal 266 KUHP, masing-masing dirumuskan pada 

ayat 1 dan 2. 

Ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur obyektif: 

a. Perbuatan: menyuruh melakukan; 

b. Obyeknya: keterangan palsu; 

c. Ke dalam akta otentik; 

d. Mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu; 

e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. 
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2. Unsur subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 

seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. 

Ayat ke-2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur obyektif: 

1. Perbuatan: memakai; 

2. Obyeknya: akta otentik tersebut ayat 1; 

3. Seolah-olah isinya benar. 

b. Unsur Subyektif: dengan sengaja. 

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur: 

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat 

tentang apa (obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang 

disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang 

menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik. 

2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang 

meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan atau unsur 

menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia 

memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana 

adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. 

3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan 

yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan 

keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar. 

4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal 

tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat 
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dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta 

otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana. 

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti 

selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya 

perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal atau kejadian, 

melainkan harus sudah ternyata tentang hal atau kejadian itu telah nyata-nyata 

dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. 

4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP) 

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dimaksudkan ini dimuat 

dalam Pasal 267 dan 268 KUHP. 

Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari 

kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas 

pribadi seorang dokter yang dapat melanggar Pasal 267 (1 dan 2). Orang-

orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku 

penganjur (uitlokken), pelaku peserta (medeplegen), dan pelaku pembantu 

(medeplichtigen), dan sebagai pelaku pelaksana (plegen), oleh karena bagi 

pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh 

petindak (dader). 

Di dalam unsur seorang dokter memberikan surat keterangan 

mengandung pengertian bahwa: 

1. Keterangan yang diberikan itu secara tertulis; 

2. Yang membuat surat dan bertanggungjawab akan surat itu adalah 

seorang dokter; 
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3. Surat tersebut harus diperuntukkan dan diserahkan bagi seseorang 

yang telah memintanya. 

5. Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP) 

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut di 

atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang 

berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh 

pejabat kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu 

dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, bahkan kadang juga 

dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat 

tentang kecacatan dari rumah sakit. 

Obyek kejahatan pada Pasal 270 KUHP yang berupa surat-surat, 

seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang. Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan 

baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya 

surat), maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik. 

Mengenai jenis surat yang diberikan menurut ketentuan undang-

undang  tentang pemberian ijin kepada orang asing untuk masuk dan menetap 

di Indonesia seperti paspor. Paspor pada dasarnya berupa suatu surat bagi 

orang asing untuk masuk dan berada dalam jangka waktu tertentu di 

Indonesia. 

Dalam Pasal 271 KUHP dibentuknya kejahatan ini, berhubungan 

langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan 

binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia, 
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dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari daerah satu ke daerah lain, 

juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak 

tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat yang 

tidak menguntungkan bagi perekonomian. 

Untuk maksud tersebut maka pengangkutan atau perpindahan ternak 

perlu diatur dengan cara memberikan ijin pengangkutan bagi ternak tersebut, 

yang dalam Pasal 271 KUHP disebut dengan surat pengantar bagi kerbau dan 

sapi. 

6. Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274 

KUHP) 

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan Pasal 274 KUHP yakni dalam ayat 1 

dan 2. 

Ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur objektif: 

1) Perbuatan: a. membuat palsu; 

b. memalsukan. 

2) Obyeknya: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang 

hak milik atau hak lainnya atas suatu benda. 

b. Unsur subyektif: dengan maksud: 

a. untuk memudahkan penjualannya; 

b. untuk memudahkan penggadaiannya; 

c. untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang 

asalnya benda. 
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Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur obyektif: 

1. Perbuatan: memakai. 

2. Obyeknya: surat-surat keterangan ayat 1. 

b. Unsur subyektif: dengan maksud untuk memakai surat tersebut 

seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan. 

7. Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275 

KUHP) 

Rumusan Pasal 275 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Unsur-unsur obyektif: 

1. Perbuatan: menyimpan. 

2. Obyeknya: a. benda; 

b. bahan. 

3. Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan Pasal 264 KUHP no 

2-5. 

b. Unsur subyektif: yang diketahuinya untuk melakukan salah satu 

kejahatan dalam Pasal 264 KUHP no 2-5. 

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda 

berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia 

dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu 

berada dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas 
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permintaannya atau perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas 

perintah orang itu mengenai benda tadi. 

Obyek kejahatan adalah benda dan atau bahan. Benda yang 

dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam 

membuat palsu atau memalsu surat obyek kejahatan dalam Pasal 264 ayat 2-

5, seperti mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya. 

Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang 

dipalsu, misalnya tinta dan kertas. 

D. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana 

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan 

kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai 

istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam 

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi 

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun 

non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto 

1986: 22). 
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Penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan upaya pencegahan 

tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan 

adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu 

tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan 

identik dengan perilaku. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian/penyimpangan yang 

potensial atau situasi lain yang tak diharapkan dalam rangka pelaksanaan 

pengujian. 

Secara umum penanggulangan tindak pidana dapat diartikan sebagai 

suatu upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya suatu 

tindak pidana kejahatan. Upaya penanggulangan salah satunya berupa 

pencegahan tindak pidana kejahatan, biasanya dilakukan setelah melalui 

penelaahan terhadap terjadinya tindak pidana. 

Upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dapat dilakukan 

melalui 2 (dua) segi, yaitu: 

a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai 

dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja dan 

tentunya dalam berbagai pola kriminalitas khusus, sehingga dengan 

penemuan menimbulkan kejahatan, dapat memberi bahan untuk menyusun 

program penanggulangan kejahatan yang diantaranya diarahkan kepada 

penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. 

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



39 

 

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan pada faktor-faktor yang 

memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan 

pada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terhadap 2 cara, yaitu:  

1. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor 

kriminogen. 

2. Cara yang umum yang ditujukan kepada anggota masyarkat secara 

keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak 

berbuat kejahatan. 

b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparat penegak hukum 

dalam rangka Law Enforcement yaitu suatu upaya dan usaha untuk membina 

serta memelihara hukum yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat 

serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparat penegak hukum 

yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soerjono 

1984: 39). 

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik 

kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. 

1. Arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan 

metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 

berupa pidana. 

2. Arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur 

penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

3. Arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang 

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 
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bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto 

1986: 113). 

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai 

penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti 

mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling 

efektif dalam usaha penanggulangan tersebut (Sudarto, 1986: 114). 

E. Pengertian Kendaraan Bermotor 

Kendaraan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah suatu 

sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan 

tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 

berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan 

kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang 

digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. 

Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam 

(perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan 

dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, 

menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor 

memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. 

(http://id.wikipedia.org/2015/03/01/wiki/kendaraan_bermotor). 
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Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1992, yang dimaksud 

dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan 

bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan 

fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta 

gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan 

bermotor sebagai penariknya. 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemudi menyatakan bahwa yang dimaksud kendaraan 

bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang 

berada pada kendaraan itu, selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa 

Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa 

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan 

bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

2.  Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 

bagasi. 

3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 
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4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk 

dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

5. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan 

bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang 

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang 

khusus. 

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. 

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atau disingkat BPKB, adalah buku 

yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti 

kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti 

kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB, 

diterbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB dapat 

disamakan dengan certificate of ownership yang disempurnakan dan 
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merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan 

atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan 

masyarakat. 

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Polri. BPKB 

berbentuk buku berukuran ukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna 

biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri 

atas 22 halaman dengan warna dasar keabu-abuan. Untuk mencegah 

pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (watermark), serat warna-

warni tidak kasat mata (invisible fibre), dan benang pengaman hologram. 

(http://id.m.wikipedia.org/2015/02/20/Buku_pemilik_kendaraan _bermotor). 

BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti 

nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, 

dan juga asal-usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama 

perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik. BPKB juga 

memuat data mutasi yakni apabila kendaraan berganti pemilik, nomor polisi, 

atau apabila kendaraan tersebut mengalami modifikasi ataupun diubah cirinya. 

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. 

(http://id.m.wikipedia.org/2015/02/20/wiki/Buku_pemilik_kendaraan_bermot

or). 

F. Sejarah Berdirinya SAMSAT 
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Sejarah berdirinya SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan 

STNK di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan suatu gagasan atau usulan 

yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

dalam forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Daerah Tingkat I se Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 

sampai 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam 

Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 

1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah 

Bapak Brigadir Jendral Polisi V. Karamoy yang menjabat sebagai Direktur 

pada Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 

pada ceramahnya berjudul “Peranan Polri sebagai penunjang peningkatan 

Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam hubungan yang 

serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri”. 

Usulan yang menghendaki “SAMSAT” urusan PKB, BBNKB, 

SWDKLLJ, dan STNK yang telah diujicoba oleh DKI Jakarta selama 4 

(empat) tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya dapat 

meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat 

agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan mendapat 

dukungan dari peserta penataran sehingga dapat menelorkan suatu keputusan 

penataran berupa “Usulan kepada Pemerintah khususnya Pimpinan 

Departemen Dalam Negeri agar PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK 

dijadikan sistem pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia”. 

Perlu kiranya diketahui bahwa penulis yang pada waktu itu menjabat Kepala 
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Bagian Pajak ikut dalam penataran tersebut bersama Bapak Drs. Varchan 

sahlisapoetro yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pengawasan dan 

Bapak Drs. Agoes Soemadi yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Surat Keputusan Bersama  3 (tiga) mentri (Menhankam, Menkeu, dan 

Mendagri) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep.1693/IV/1976, 311 tahun 1976 

dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 

1977. Sebagai realisasi keputusan penataran Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Tingkat I se Indonesia yang disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam 

hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan 

Keamanan; maka dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah secara terpadu 

dalam bentuk “Surat Keputusan Bersama” yang dikeluarkan  oleh Menhankam, 

Menkeu, dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 

13/XII/1976, Kep.1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973. 

Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama  tersebut dalam 

pelaksanaannya, disusun “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem 

Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, 

Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977. 

(http://dppad.jatengprov.go.id/2015/03/09/page_id=271). 

G. Pengertian, Tugas dan Wewenang SAMSAT 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah satu 

lembaga yang dibentuk untuk memberi pelayanan yang lebih baik pada 
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masyarakat dalam pengurusan kendaraan bermotor. SAMSAT bertugas dalam 

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor (STCK), 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 

(SWDKLLJ) kepada masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan 

bermotor baru, perpanjangan, pengesahan dan lain-lain sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993. Oleh karena SAMSAT 

merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) 

Instansi (Dinas pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian), maka 

untuk memudahkan koordinasi perlu dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat 

dan Provinsi. 

a. Tim Pembina SAMSAT Pusat mempunyai tugas: 

1. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan SAMSAT; 

2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT; 

3. Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT; 

4. Mengadakan peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan dan 

pemantapan pelaksanaan SAMSAT; 

5. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT. 

b. Tim Pembina SAMSAT Provinsi mempunyai tugas: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT; 
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2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT; 

3. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT 

Provinsi masing-masing; 

4. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT; 

5. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada 

Gubernur Provinsi secara berkala dengan tembusan kepada Kepala 

Kepolisian Daerah dan Kepala cabang PT. Jasa Raharja (Persero); 

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahansecara 

berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat. 

Sedangkan tugas-tugas yang bersifat teknis dan operasional 

dilaksanakan oleh SAMSAT di daerah masing-masing yang meliputi antara 

lain : 

1. Pendaftaran kendaraan bermotor, meliputi: 

1 Kendaraan bermotor baru / bekas / mutasi; 

2 Kendaraan bermotor lelang Negara; 

3 Kendaraan bermotor eks Dump TNI / Polri. 

2. Perpanjangan STNK. 

Untuk pelaksanaan semua kegiatan tersebut diatas harus disertai 

dengan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain: 

1. Untuk kendaraan baru / bekas / mutasi: 

a. Mengisi formulir; 

b. Menyertakan identitas / jati diri; 

c. Faktur; 
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d. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 

2. Untuk kendaraan eks Dump TNI / Polri: 

a. Mengisi formulir; 

b. Menyertakan identitas / jati diri; 

c. SK penghapusan dari Menteri Pertahanan; 

d. Daftar kolektif kendaraan yang di Dump; 

e. Berita acara penjualan; 

f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 

3. Untuk kendaraan lelang Negara: 

a. Mengisi formulir; 

b. Menyertakan identitas; 

c. Surat Keputusan lelang dari instansi yang berwenang; 

d. STNK dan BPKB; 

e. Bukti hasil pemeriksaan fisik Kendaraan bermotor. 

Persyaratan-persyaratan tersebut diatas juga berlaku untuk 

perpanjangan STNK. Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa pemeriksaan fisik kendaraan bermotor merupakan persyaratan utama, 

karena dari pemeriksaan fisik tersebut dapat diketahui lebih awal ada atau 

tidaknya kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat kendaraan bermotor. 

Dalam hubungannya dengan kejahatan pemalsuan, maka bila 

ditemukan surat-surat kendaraan bermotor yang diduga palsu, SAMSAT 

berwenang untuk memblokir semua surat-surat yang diduga palsu tersebut 
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dan menyerahkannya kepada penyidik POLRI. Jadi SAMSAT hanya 

bertindak sebagai pelapor dan tidak berwenang sebagai penyidik. 
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