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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor 

penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan 

membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 

Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam 

bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak 

pidanapun tidak dapat disangkal. Sebagaimana dialami negara-negara yang 

sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian 

kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan selalu saja diikuti dengan 

kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang 

ekonomi dan sosial.  

Paradigma1  dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa 

pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, 

yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan 

yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

                                                            
1Ritzer dalam Zamroni, membuat pengertian tentang paradigma yaitu pandangan yang mendasar 
dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh 
salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, dalam 
suatu cabang ilmu pengetahuan dimungkinkan terdapat beberapa paradigma. Artinya 
dimungkinkan terdapatnya beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik 
pandangnya tentang apa yang menurutnya menjadi pokok persoalan yang semestinya  
dipelajari dan diteliti oleh cabang ilmu pengetahuan tersebut. (Ahmad Sihabudin dalam Jurnal 
Kampus Tercinta, 1996, hal. 43). http://www.google.com.Ingin_tau_apa_Pengertian_Paradigma_ 
RidwanAZ.com.htm. 20 Februari 2010, Pukul 18:45 WIB. 
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Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, khususnya yang 

menyangkut masalah sosial, adalah luas sekali, dan semakin tinggi peradaban 

suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang 

dalam bangsa tersebut. Apabila ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa 

diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka akan berakibat pada ekses-

ekses yang negatif. Ekses-ekses negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan baru 

yang disalahgunakan, dimana perwujudan dari suatu perbuatan itu merupakan 

salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang menimbulkan gangguan 

ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian baik 

materiil maupun immateriil yang cukup besar bagi masyarakat, bahkan 

kehidupan negara.2 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi 

mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan 

dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini 

nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari 

segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk 

perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap benuk 

masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit 

dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang 

berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi 

penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi 

yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada 

                                                            
2www.indoskripsi.kebijakan_legislatif_dalam_penanggulangan_tindak_pidana. 1 April 2005, 
Pukul 22:00 WIB. 
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khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan 

terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu 

serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna 

menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan 

perkembangan tindak pidana.3  

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap 

problematika ini diharapkan mampu  memberikan solusi  yang  tepat. Oleh 

karena itu,  pembangunan  hukum dan hukum  pidana pada khususnya, perlu 

lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain 

kodifikasi dan  unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan 

perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua 

tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak 

pidana.4 

Kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan budaya merupakan gejala 

universal. Tapi kesenjangan itu tidak terungkap secara seragam di berbagai 

masyarakat. Gelar dan ijazah akademik akan tetap menjadi salah satu ”modal” 

ekonomis yang penting dalam masyarakat, seperti Indonesia, selama terjadi 

ketimpangan besar-besaran dalam kesempatan mendapatkan pendidikan 

formal. Dengan kata lain, gelar akan menjadi salah satu penanda kesenjangan 

sosial ekonomi itu, dan sekaligus menjadi patokan diskriminasi yang 

mengabsahkan sebagian orang punya hak istimewa dan yang lain tidak. 

                                                            
3 Ibnu Handoko. 2007. Kebijakan (Legislatif) Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan 
Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Atau Gelar Kesarjanaan. Artikel, Surakarta: UNS. 
4Ariel Haryanto. 2005. Gelar dalam Diary Mata Bening. Suara Jakarta: Pembaharan. 
www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Ijazah-Palsu-Cermin-Moralitas-Pejabat. 30 April 2009, Pukul 
21:00 WIB.    
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Misalnya dalam memasuki bidang profesi tertentu atau jabatan tinggi dalam 

profesi itu.5 

Globalisasi telah memperluas medan diskriminasi itu dan jurang 

kesenjangan yang diciptakannya. Sebagian warga Indonesia mempunyai 

peluang memilih pendidikan tinggi yang paling bergengsi di Amerika Utara, 

Eropa Barat, Asia Timur, atau Australia. Jumlahnya setiap tahun bukan 

ratusan, tetapi puluhan ribu. Sementara pada tahun-tahun  yang  sama,  setiap 

tahun,  puluhan ribu anak cerdas dari Indonesia yang lain terpaksa berhenti 

belajar formal setelah lulus sekolah menengah karena alasan ekonomi. Jurang 

yang menganga lebar di antara dua kutub warga Indonesia itu diisi dengan 

cekatan oleh para pedagang ijazah  palsu.6  

Tidak aneh jika industri ini laku laris. Ini  bukan  persoalan orang  

yang tergila-gila pada  gelar  atau  gengsi  kosong. Ini persoalan  usaha 

menyambung  nyawa dan mengejar  rezeki di antara sela-sela sempitnya 

kesempatan. Betapa keliru jika kita terpana oleh ramainya perdagangan ijazah 

palsu, dan tergopoh-gopoh memeranginya sebagai sumber masalah 

masyarakat, sementara kita luput melihat kesenjangan pendidikan yang 

memungkinkan bertumbuhnya daya  pikat dan  nilai  jual-beli sebuah ijazah 

palsu. Betapa menggelikan jika masih  ada  di antara  kita  yang  mengagung-

agungkan lembaga pendidikan semata-mata sebagai sumber ilmu pengetahuan,  

pencerahan spiritual, atau pemberdayaan yang terbebas dari carut-marut  

perhitungan dagang  dan  ganasnya hukum jual-beli pasar. 7  

                                                            
5Ibid.  
6Ibid.  
7Ibid.  
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Lembaga pendidikan bukan hanya memamerkan kesenjangan sosial,  

tetapi juga menjadi tembok yang senantiasa  menjaga dan  melestarikan  

kesenjangan  itu. Tidak semua sekolah  punya gengsi dan kualitas yang sama, 

tidak  semua  anak  usia sekolah bisa masuk sekolah. Bukan karena kurangnya  

bangku  sekolah,  tetapi  memang  karena  mereka dikurung  dalam  sebuah  

kubangan  kemiskinan  yang  berkelanjutan. Dengan demikian  kaum atas 

dapat mempertahankan hak-hak istimewanya, dan mewariskan hak-hak ini 

secara terbatas pada keturunan mereka sendiri. “Salah satu bentuk perlawanan 

bagi yang tercampak adalah memalsukan  ijazah  kaum  terdidik”.8  

Pengaktualisasian  kebijakan  hukum pidana merupakan salah  satu  

faktor  penunjang  bagi  penegakan  hukum  pidana,  khususnya 

penanggulangan tindak  kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu 

bagian dari upaya unuk menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka  pidana  

terkait erat dengan  berbagai bentuk  kebijakan dalam suatu proses kebijakan 

sosial  yang  mengacu  pada  tujuan  yang  lebih  luas. Sebagai  salah  atau 

alternative  penanggulangan  kejahatan,  maka  kebijakan  mensejahterakan 

masyarakat berupa  tindakan untuk mengatur  masyarakat dengan  sarana   

hukum  pidana  adalah bagian  dari “kebijakan kriminal” (criminal policy). 

Dari berbagai  macam   tindak  pidana yang  terjadi dalam  masyarakat 

salah satunya adalah  kejahatan  pemalsuan, bahkan dewasa ini  banyak  sekali  

terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai  macam  bentuk dan 

perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat 

intelektualitas  dari  kejahatan pemalsuan  yang  semakin kompleks. Kejahatan  

mengenai  pemalsuan  atau  disingkat  kejahatan  pemalsuan  adalah  kejahatan  
                                                            
8Ibid. 
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yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu 

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

sesungguhnya bertentangan dengan  yang sebenarnya.    

 Tentang tindak pidana pemalsuan  surat ini, Wirjono Prodjodikoro 

mengatakan, tindak pidana ini oleh  Pasal 263 ayat (1) KUHP  dinamakan 

(kualifikasi) “pemalsuan surat (Valsheid in Geschriften)”. Dengan kualifikasi 

pada macam surat: Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu 

perikatan atau pembebasan hutang, Ke-2: surat yang ditujukan untuk 

membuktikan suatu kejadian. Dari berbagai macam  tindak  pidana  pemalsuan  

surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah  atau  gelar  

kesarjanaan.  

Praktek  pemalsuan ijazah  atau  gelar  kesarjanaan  merupakan suatu 

bentuk penyerangan terhadap kepercayaan  masyarakat terhadap suatu surat  

atau  akta otentik, terlebih  lagi  hal  itu merupakan  suatu  bentuk  tindakan  

penyerangan  martabat atau penghinaan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan  

pendidikan yang  seharusnya  menjadi  investasi  sumber  daya   manusia  

menuju  suatu  kualitas  yang  diharapkan  dengan  standar  kompetensi  dan  

kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia dan 

khususnya sutau bangsa. Sebagai  seorang  akademisi,  maka dapat  kita  

bayangkan  bagaimana  besarnya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan 

tersebut serta seberapa besar kerugian yang akan diderita baik materiil  

maupun  immateriil.  Betapa  tidak, untuk dapat meraih ijazah ataupun gelar 

kesarjanaan  sebagai  simbol  dari  intelektualitas  seseorang tidaklah mudah 

seperti membalikkan  telapak  tangan,  karena  untuk  mencapainya  harus 

menempuh  jalan  yang panjang  melalui  proses  belajar  mengajar/jenjang  
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pendidikan  dan  dibutuhkan  pengorbanan yang  cukup  besar.  Jika  ini  

dibiarkan  begitu  saja,  maka sudah  barang  pasti  akan  membawa akibat  

yang  fatal  yaitu  akan  mempengaruhi  dan  merusak kualitas  generasi  

penerus bangsa di masa  mendatang,  dan  pastinya  kehormatan dunia 

pendidikan bangsa ini akan hancur di masa yang akan datang. Masyarakat  

menaruh  kepercayaan  yang  besar  atas  kebenaran  suatu  surat/akta otentik,  

oleh  karena itu  atas  kebenaran dari  suatu  akta  tersebut  harus  dijamin.  

Penyerangan terhadap  kepercayaan  atas  kebenarannya  adalah  berupa  

perbuatan  yang  patut  dipidana, yang  oleh undang-undang ditentukan sebagai 

suatu kejahatan.9      

Penalisasi kejahatan pemalsuan  ini  pada  pokoknya ditujukan bagi 

perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat  terhadap  sesuatu.  Oleh  

karena  kebutuhan  hukum  masyarakat  masyarakat terhadap  kepercayaan  

atas  kebenaran  suatu  akta  otentik,  maka  undang-undang  menetapkan 

bahwa kepercayaan itu harus dilindungi, dengan  cara mencantumkan  

perbuatan  berupa penyerangan  terhadapnya  tadi  sebagai  suatu  larangan  

dengan  disertai  ancaman pidana.10  

Untuk  menanggulangi  permasalahan  yang  semakin  kompleks  

terhadap  kejahatan  pemalsuan diperlukan  pengetahuan  dan  pemahaman  

yang  sejalan dengan ketentuan  yang  ada dalam KUHP.  Hal  ini dikarenakan  

masalah  tindak pidana pemalsuan  yang  beragam  tersebut dipahami  melalui  

sudut  pandang  tertentu,  yang  meliputi  pengertian,  ruang  lingkup serta 

sanksi  yang  perlu  diketahui  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana 

                                                            
9http://kusuma_sandjaja.com. 3 April 2009. Pukul 01:10 WIB. 
10Ibid. 
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(KUHP).  Hukum pidana  yang  berupa  aturan  tertulis  itu  disusun,  dibuat 

dan  diundangkan  untuk  diberlakukan sebagai  hukum  positif  (Ius 

constitutum),  namun  akan  menjadi  efektif  dan  dirasakan  dapat mencapai 

keadilan  serta  kepastian  hukum  apabila  penerapannya sesuai dengan apa 

yang dimaksud  oleh  pembentuk  undang-undang  mengenai  apa  yang  

tertulis  dalam  kalimat-kalimat  itu.11      

Hukum  pidana  hendaknya  dipertahankan  sebagai salah  satu  sarana 

untuk “social defence”  dalam  arti  melindungi  masyarakat  terhadap  

kejahatan  dengan  memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie)  

si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan 

(pembuat) dan  masyarakat.12 Didasarkan atas uraian tersebut, maka penulis  

tertarik  untuk  mengangkatnya  dalam  sebuah  penelitian  guna  penyusunan 

skripsi yang diberi judul: “KEBIJAKAN LEGISLATIF  DALAM UPAYA 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN  IJAZAH”. 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian sangat penting, supaya 

masalah yang akan dibahas tidak meluas dan arah penelitian jelas. Dengan 

adanya pembatasan masalah ini, maka penulis akan memiliki gambaran 

yang jelas terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian yaitu membahasan kejahatan tindak 

                                                            
11Ibid. 
12www.google.com. Pertanggungjawaban Pidana. 2 April 2009. Pukul 01:30 WIB. 
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pidana pemalsuan ijazah yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri 

Kabupaten Boyolali dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang 

kaitannya dengan penerapan Pasal 263 KUHP.  

2. Rumusan Masalah  

Penulis tidak menghendaki penulisan yang melebar, sehingga untuk 

mempertegas ke arah mana penulisan skripsi ini, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

Bagaimanakah kebijakan legislatif hukum pidana nasional dalam 

upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar 

kesarjanaan, dilihat dari permasalahan pokok hukum pidana, antara lain: 

a. Bagaimanakah  hukum pidana mengatur  tindak pidana pemalsuan 

ijazah?  

b. Bagaimanakah penerapan peraturan dalam putusan hakim yang 

ditetapkan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya? 

c. Kendala apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum tindak 

pidana pemalsuan ijazah?  

 

C.  Tujuan  dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian        

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis  

menentukan tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana  hukum pidana mengatur tindak 

kejahatan pemalsuan ijazah. 



  10

b. Untuk mengetahui  bagaimana penerapan peraturan yang mengatur 

tindak pidana  dalam putusan hakim. 

c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam penegakan 

hukum tindak pidana pemalsuan ijazah. 

2. Manfaat Penelitian             

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 

manfaat, baik bermanfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai  

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam 

bidang hukum,  khususnya hukum pidana. 

2) Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan 

bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian di 

masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan 

mendalam lagi.  

b. Manfaat Praktis   

Memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, 

khususnya kepolisian dan kejaksaan mengenai ketentuan-ketentuan 

hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah 

atau gelar kesarjanaan sehingga dapat diterapkan bagi penanggulangan 

terhadap tindak pidana tersebut. 
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D. Kerangka  Pemikiran       

 Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap 

tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi 

hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap 

suatu tindak pidana.  Menurut J. Baumann “tindak pidana yaitu perbuatan yang 

memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan melakukan 

kesalahan”.13 Hazewinke-Suringa mendefinisikan tindak pidana adalah suatu 

“perbuatan yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan 

hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh 

hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di 

dalamnya.”14  

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang 

mengatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam 

undang-undang. Jadi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan 

larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, para pelaku dapat 

dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.  

 Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya terkandung 

sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu 

tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 

bertentangan dengan yang sebenarnya. Suatu pergaulan hidup di dalam 

masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya 

jaminan akan kebenaran beberapa bukti surat dan atas alat tukarnya, kiranya 

                                                            
13Sudarto. 1990.  Loc. Cit., hal. 42. 
14 P.A.F.Lamintang. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hal. 172. 
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perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari 

masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis 

pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar:              

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam 

kelompok kejahatan penipuan;  

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.  

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh 

undang-undang, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 

golongan besar yakni: (1) kepentingan hukum perorangan (individual 

belangen); (2) kepentingan hukum masyarakat (sociate of maatschappelijke 

belangen); (3) kepentingan hukum negara (staats belangen). Realita sosial 

yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 

tindak pidana pemalsuan, bahkan semakin berkembang hingga sampai pada 

tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan. Bagaimana akibatnya 

jika seseorang yang dengan gagahnya menggunakan ijazah atau gelarnya 

untuk masuk ke dalam akses-akses penting, kemudian dapat menduduki 

jabatan atau posisi yang tinggi dalam pemerintahan atau instansi lain, 

sementara ijazah atau gelar yang disandangnya tersebut adalah aspal atau tidak 

benar. Adalah kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan negara, tentu 

saja banyak kepentingan yang dilanggar serta tidak mencerminkan prinsip 

keadilan.    
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Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, kebijakan hukum 

pidana sangat dibutuhkan, kebijakan hukum pidana (criminal policy) dapat 

diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana 

atau suatu metode, mekanisme, serta langkah-langkah penegakan hukum yang 

ditempuh guna mengatasi suatu permasalahan dalam hukum pidana. Oleh 

karena itu, fungsionalisasi dan aktualisasi kebijakan hukum pidana sangat 

diperlukan guna mengatasi masalah tindak pidana pemalsuan ini.  

Pokok dari dibentuknya peraturan ini adalah perlindungan hukum atau 

jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat 

dan negara. 

 

E. Metode Penelitian                                                                                    

 Metode  merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk 

mendapatkan data yang akurat. Tanpa suatu metode, maka seorang peneliti 

akan sulit menentukan, merumuskan dan memecahkan masalah dalam 

mengungkap kebenaran. 

Metode dapat digunakan untuk menganalisis, mempelajari dan 

memehami keadaan-keadaan yang dihadapi. Dengan demikian penelitian akan 

disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan 

metode yang tepat.    

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dilakukan dengan menggunakan 

metode ilmiah.15         

                                                            
15 Sutrisno Hadi, 2002. Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 6. 
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 Metode Penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam 

penelitian. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian dan membantu mempermudah dalam pengembangan 

data guna kelancaran  menyusun skripsi. Selain itu, metode penelitian dapat 

memberikan pedoman untuk menganalisa, mempelajari dan memmahami 

situasi, kondisi dan keadaan yang dihadapai.16 

1. Metode Pendekatan 

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan termasuk jenis 

penelitian hukum normatif empiris dimana fokus kajiannya adalah data 

primer, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi tersebut, penulis menggunakan penulisan hukum empiris. Pada 

penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau 

masyarakat, yaitu tentang tindak pidana pemalsuan ijazah.17   

2. Jenis Penelitian 

Penelitian skripsi ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan, maupun gejala-gejala lainnya, maksudnya 

terutama untuk mempelajari adanya hipotesis-hipotesis agar dapat 

membantu dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian ini 

bermaksud memberi gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai kebijakan 

legislatif hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

pemalsuan ijazah.18 

                                                            
16 Soenarno. 1990. Metode Riset. Surakarta: UNS Pres. Hal 26. 
17 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 54. 
18 Bambang  Sunggono, 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 
35. ” Penelitian deskritif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistemati, factual 
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali dan Pengadilan Negeri Kabupaten 

Semarang. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan bahwa, kedua 

Pengadilan tersebut pernah terjadi putusan kasus pemalsuan ijazah.  

4. Jenis Data 

Data merupakan sesuatu yang akan diteliti dalam hal ini  

adalah gejala dan hasil-hasilnya, dalam penelitian ini data-data tersebut 

meliputi:  

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu 

dengan melakukan wawancara dengan objek yang berhubungan 

dengan penelitian. Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.19 Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat 

dalam penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Hakim 

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan, buku harian, dan sumber-sumber tertulis lainnya.20 

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku 

                                                                                                                                                                   
dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteritis atau 
faktor-faktor tertentu”. 
19 Ibid. hal. 10. 
20 Ibid. Hal 12. 
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atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang 

penulis susun.21  

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berasal 

dari dua sumber yang berbeda, yaitu:             

a. Sumber  Hukum Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

dalam hal ini berupa keterangan baik yang berupa data tertulis dan 

informasi dari hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali dan 

hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang pernah 

menangani atau memutus perkara pemalsuan ijazah. 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Merupakan sumber data yang mendukung untuk memberi keterangan 

yang membantu sumber data primer meliputi bahan kepustakaan, 

dokumen, arsip, literatur, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini, 

yaitu meliputi: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat dan penelitian ini menggunakan: 

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 

b) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai 

kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan-bahan 

primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian. 
                                                            
21 Ibid.,  hal 7. 
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Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku mengenai tindak 

pidana atau delik-delik khusus. 

6. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Wawancara  

Yaitu berupa tanya jawab dengan informan atau narasumber, dalam hal 

ini hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali dan Hakim 

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang terkait dengan kendala yang 

ada dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah. 

b. Studi Kepustakaan  

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

peraturan perundang-undangan, transkrip, buku-buku, dokumen-

dokumen dan bahan pustaka atau bahan tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu yang 

berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian yang akan 

dijawab.22 Dalam penelitian ini studi kepustakaan yang digunakan 

berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan ijazah. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data ini melalui beberapa tahapan, yaitu: 

a. Reduksi Data  

Merupakan proses pemadatan dengan kerangka konseptual, pertanyaan 

penelitian dan instrumen yang dipilih melalui bentuk-bentuk 

peringkasan, pemberian kode dan pengelompokan dan penulisan data.  
                                                            
22 Sutopo, H.B. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: University of  Sebelas Maret  Press, 
Hal 54. 
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b. Pemaparan Data 

Pemaparan data dipahami sebagai susunan informasi yang 

dimampatkan dan terorganisasi yang memungkinkan untuk dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Adalah pengambilan makna dari data yang dipaparkan. Dalam 

penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metote analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif.23 

 

F. Sistematika Penelitian  

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat 

suatu sistematik secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab.          

 Bab pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang  latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.                                            

  Bab tinjauan pustaka, dalam bab ini  penulis menguraikan kajian pustaka 

dan teori  yang yang berkenaan dengan judul dan masalah  yang akan diteliti 

oleh peneliti, yaitu meliputi tinjauan umum tentang asas legalitas, tinjauan 

umum  tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban 

pidana, tinjauan umum tentang  sanksi pidana, tinjauan umum tentang tindak 

pidana pemalsuan ijazah.      

  Bab hasil penelitian dan pembahasan, dalam  bab ini penulis menjelaskan  

hasil penelitian dan membahas mengenai, bagaimna hukum pidana mengatur 

                                                            
23 Ibid., hal. 68. 
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kejahatan pemalsuan ijazah, bagaimana penerapan  peraturannya dalam putusan 

hakim, kendala apa saja yang timbul dalam penegakan hukumnya. 

  Bab penutup,  dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang 

kesimpulan yang didapat dari pembahasan masalah serta saran yang akan 

menjadi penutup dari skripsi ini.  


