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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan 

akan senantiasa terdapat suatu keselarasan antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam kehidupannya, manusia harus berperilaku baik serta tidak 

menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga untuk mengatur hubungan 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tersebut dibutuhkan 

adanya suatu peraturan atau hukum. Peraturan atau hukum dibuat dengan 

tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat supaya 

terwujud ketertiban, keamanan dan kedamaian. Dengan adanya suatu 

peraturan hukum, diharapkan akan mengingatkan kepada manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat untuk dapat berperilaku baik dengan tidak 

melanggar peraturan atau hukum yang ada. Tujuan pokok dan pertama dari 

hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini sifatnya pokok 

(fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping 

ketertiban, tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda 

isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
1
 

Segala peraturan tentang pelanggaran (overtredingen) serta kejahatan 

(misdrijven) yang terjadi di wilayah Indonesia, diatur oleh hukum pidana 

(strafrecht), yang dimuat dalam satu kitab disebut Kitab Undang-undang 
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Hukum Pidana (Wetboek van strafrecht) disingkat "KUHP" (W.v.S) dan 

dalam peraturan hukum pidana lain yang tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 

kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan 

hukum tertentu, perbuatan mana dapat diancam dengan hukuman atau sanksi 

pidana. Tujuan dari sebuah hukuman atau sanksi pidana adalah pengenaan 

penderitaan terhadap siapa saja yang melanggar dari ketentuan hukum sebagai 

suatu konsekuensi logis karena telah melakukan tindak pidana supaya ada 

keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi korban. Pidana juga dimaksudkan 

agar si pelanggar menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. 

Hukum pidana mengatur tentang pengertian suatu perbuatan yang dapat 

dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan mana yang 

digolongkan sebagai tindak pidana, termasuk ancaman pidananya. Hukum 

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara 

yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melarang larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan hal-hal apa saja kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana telah diancamkan. 
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3. Menentukan dengan cara apa dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
2
 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan 

hukum yang lebih menitikberatkan pada berbagai macam perbuatan-perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana itu dilarang, baik yang sifatnya kejahatan 

maupun hanya berupa pelanggaran yang lazim disebut tindak pidana ringan 

(Tipiring) sehingga terhadap para pelakunya wajib untuk dilakukan 

pemeriksaan hukum oleh pihak yang berwenang.  

 Peredaran uang palsu di wilayah Negara Indonesia merupakan 

fenomena sosial yang menjadi objek pembicaraan beberapa kalangan, baik 

pada kalangan masyarakat awam maupun kalangan pejabat pemerintahan dan 

penegak hukum. Dari sisi ekonomi, tindak pidana uang palsu berdampak 

terhadap perekonomian wilayah maupun nasional apabila tidak diberantas. 

Tindak pidana uang palsu, yang dikategorikan sebagai kejahatan berat 

terhadap pelakunya dapat dilakukan pemeriksaan secara hukum serta 

dikenakan sanksi pidana berat.  

Media elektronik maupun media cetak beberapa waktu yang lalu 

memuat berita-berita tentang adanya tindak pidana pemalsuan uang, bahkan 

beberapa pelaku sudah tertangkap dan diadili. Namun laporan-laporan 

mengenai kejadian tindak pidana pemalsuan uang masih juga ada dan belum 
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tertangkap, hal ini akan membuat masyarakat menjadi was-was karena takut 

jangan-jangan uang tunai yang dimiliki ada yang palsu. 

Menurut Satochid Kartanegara, perbuatan meniru mata uang atau uang 

kertas itu  bukan  hanya  dapat dilakukan  oleh  orang  yang  memang  tidak  

mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, 

melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari 

pemerintah untuk membuat mata uang, yakni  misalnya  dengan  memakai  

bahan-bahan  yang disediakan  oleh  pemerintah, mencetak  mata  uang  yang  

jumlahnya  lebih  banyak  dari  jumlah  mata uang  yang ditentukan  oleh  

pemerintah.
3 

Proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan secara 

cepat bertujuan untuk menghindari segala rintangan yang bersifat prosedural 

agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan 

sampai dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan dapat 

diselesaikan dengan waktu singkat. Sedangkan proses penyelesaian perkara 

pidana secara seksama diartikan sebagai penyelenggaraan administrasi terpadu 

agar pemberkasan perkara berjalan dalam satu kesatuan yang tidak 

memberikan peluang saluran kerja secara berbelit-belit, sehingga dari dalam 

berkas perkara tersebut terungkap  pertimbangan serta kesimpulan penerapan 

hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang bersangkutan termasuk sanksi 

pidana yang dijatuhkan oleh hakim. 
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 Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

lebih jauh terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta yang 

hasilnya akan dilaporkan ke dalam bentuk skripsi berjudul: "PENYIDIKAN 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UANG PALSU DI 

POLRESTA SURAKARTA". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

A. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di 

wilayah hukum Polresta Surakarta ? 

B. Hambatan-hambatan apa yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum 

Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan yang 

ditemukan ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui  proses  penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu 

di wilayah hukum Polresta Surakarta. 

2. Mengkaji hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik dalam 

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di 

wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-

hambatan yang ditemukan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di 

bidang Ilmu Hukum, khususnya pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku 

tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana uang palsu berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris 

yang dimaksudkan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian 

tentang proses penyidikan tindak pidana uang palsu dari aspek peraturan 

perundang-undangan (yuridis) dan dalam praktek hukum di Polresta 

Surakarta (empiris). 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di Polresta 

Surakarta, termasuk penelitian bersifat deskriptif, yang ingin 

menggambarkan secara mendalam tentang penyidikan tindak pidana uang 

palsu di Polresta Surakarta. 

Penelitian yang  dilakukan bersifat deskriptif yaitu 

menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu 
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kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif 

yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
4
 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Data sekunder penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Adapun bahan hukum primer  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. 

c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku ilmiah, 

jurnal, hasil penelitian, laporan ilmiah, dokumen, sumber dari 

internet dan seterusnya yang terkait dengan penyidikan pidana 

uang palsu. 

b. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang 

terkait dengan proses penyidikan tindak pidana uang palsu di Polresta 

Surakarta. 

 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 32. 



 

8 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik 

pengumpulan data yang tepat dengan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara 

penelusuran terhadap dokumen-dokumen sebagai bahan hukum 

kemudian memberikan penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum 

primer, ditelusuri pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang 

ada. 

b. Wawancara 

Untuk pengumpulan data primer yang diperlukan dalam 

penelitian ini dengan teknik wawancara yang mendalam kepada 

responden (narasumber) tentang penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana uang palsu di Polresta Surakarta, untuk mendapatkan informasi 

dan data-data akurat dan relevan dengan tujuan penelitian ini. Adapun 

yang diperlukan responden dalam penelitian ini adalah penyidik 

reskrim Polresta Surakarta, pejabat Bank Indonesia Surakarta dan 

Advokat. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengkaji masalah 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di Polresta 
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Surakarta, adalah analisa kualitatif dengan cara analisis data hasil 

pengumpulan data.5 

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di Polresta 

Surakarta. Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis 

antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan 

yang ditulis dalam skripsi ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya 

penyimpangan asas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif,6 

yaitu menarik kesimpulan penelitian terhadap kasus tertentu kemudian 

digunakan untuk menyimpulkan penyelesaian kasus pada umunya di 

Polresta Surakarta. 

Dalam penelitian normatif, analisis data meliputi tiga langkah 

pokok yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan 

atau verifikasi.
7
 Tiga komponen itu terlibat dalam proses dan saling 

berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan 

memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan 
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dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu 

apabila diperlukan. 

 Display data merupakan upaya menyajikan data untuk melihat 

gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

Data yang dikumpulkan tidak semuanya valid dan reliabel, karenanya 

perlu dilakukan reduksi agar data yang akan dianalisis benar-benar 

memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

b. Sajian data 

 Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.
8
 Sajian data 

diperlukan peneliti untuk lebih mudah memahami berbagai hal yang 

terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis 

ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya.  

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang peneliti sudah 

harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai 

melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan, konfigurasi 

yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. 

Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna 

terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, 

hubungan, persamaan, dan mempertimbangkan hal-hal lain yang 
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sering timbul dan sebagainya. Pengambilan kesimpulan dilakukan 

secara induktif. 

F. Sistematika Skripsi 

Agar lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

penganalisisan, serta penjarahan isi dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan skripsi ini dalam beberapa bab. 

BAB I Berisi Pendahuluan menjelaskan Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II   Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi 

yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian penyidikan, pengertian 

tindak pidana uang palsu. 

BAB III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, didalamnya dibahas 

mengenai prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik Polresta Surakarta 

dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di 

wilayah hukum Polresta Surakarta dan hambatan-hambatan apa yang 

ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara 

mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan. 

BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah 

diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan 

temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian. 


