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BAB 1 

PENDAHULUAN 

PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH 

ANGGOTA  DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 

A. Latar Belakang 

         Ijazah merupakan hasil dari proses seorang mahasiswa yang menyatakan  

bahwa yang  bersangkutan  telah  dinyatakan lulus dan  menyelesaikan  semua  

persyaratan administratif dan akademik  dari  suatu program studi tertentu 

disebuah Universitas dan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh 

Universitas. Pada kenyataannya dokumen ijazah sering disalahgunakan untuk 

kepentingan  yang menguntungkan  diri sendiri dan merugikan  orang  lain. 

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah 

berupa kejahatan yang didalamnya 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.1 

           Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi dilingkungan masyarakat 

adalah pemalsuan terhadap ijazah.2 Pemalsuan berasal dari kata yang berarti 

perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik dari diri sendiri 

maupun orang lain, palsu dan sebagiannya dengan maksud untuk menyesatkan, 

                                                           
1 Adami Chazawi. 2000,Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.3. 
2 http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8558/1/herlina.pdf, diakses pada tanggal 19 juli 2020. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8558/1/herlina.pdf
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mengakali atau mencari keuntungan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang 

merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan 

hukuman pidana.3  Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang dan sebagai 

suatu syarat bagi seseorang untuk melanjutkan kesekolah lebih tinggi. Untuk 

mendapatkan ijazah atau gelar dari Negara harus sesuai dengan aturan dan 

undang –undang antara lain menurut Pasal 1 Undang-Undang No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. 

             Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik 

untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh 

penjabat publik, namun dikalangan desa pun merupakan hal yang biasa. Ada juga 

yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar mendapat status sosial yang 

lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan pujian, karena dengan gelar banyak 

yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang 

mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.  

                                                           
3 Pasal 263, Pemalsuan merupakan suatu tindakan merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam 

tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah ini 

masuk kedalam pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang mengatur/ 

menentukan : 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sabagai keterangan lain 

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 kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan 

hukumannya penjara selama-lamanya enam tahun. 

 

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja 

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu 

asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan 

sesuatu kerugian. 

 

               Pemalsuan ijazah merupakan delik materiil apabila  delik 

tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang dan 

dapat menimbulkan kerugian atas pemakiannya serta dapat diancam 

pidana.4 

         Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah dapat di lihat pada kasus yang pernah 

terjadi di Kabupaten Musirawas Utara yaitu seorang anggota DPRD yang diamankan polisi 

karena menggunakan ijazah palsu pada saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD  

Kabupaten Musirawas Utara periode 2014-2019.5 

          Tindak   pidana pemalsuan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu 

memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaannya tidak seperti sekarang ini. Adanya 

perkembangan kemajuan ilmu,teknologi,serta perkembangan penduduk, struktur 

                                                           
4 Eddy O.S. Hiariej,2012, Teori dan Hukum Pembuktian ( Erlangga : Jakarta),hlm7. 
5 https://suryapost.co/anggota-dewan-muratara-jalani-sidang-perdana-terkait-kasus-dugaan-

pemalsuan-ijazah/, diakses pada tanggal 19 juli 2020. 

https://suryapost.co/anggota-dewan-muratara-jalani-sidang-perdana-terkait-kasus-dugaan-pemalsuan-ijazah/
https://suryapost.co/anggota-dewan-muratara-jalani-sidang-perdana-terkait-kasus-dugaan-pemalsuan-ijazah/
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masyarakat, perubahan social budaya, pengaruh social atau politik ataupun pengaruh krisis 

global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya tindak 

pidana pemalsuan pada gelar kesarjanaan. 

           Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memperhatinkan didalam 

masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah 

dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di indonesia.  Tindak pidana atau 

pemalsuan ijazah ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat 

terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan 

terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan harusnya menjadi investasi sumber daya 

manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi 

tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsuangan hidup manusia. Undang-undang No 20 

tahun 2003 tentang Sistehm Pendidikan Nasional, karena terdapat indikasi dalam 

menggunakan ijazah, seterfikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang 

terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).6 

          Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum Pasal 28 ayat 7 pada undang-

undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada yang menjelaskan bahwa. 

 “perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik,gelar vokasi, dan/atau 

gelar profesi”.  Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar 

rupiah). 

                                                           
                6 Tri Andrisman.2009, Hukum pidana. Bandar Lampung, Universitas Lampung,hlm 187. 
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             Penanggulangan melalui hukum pidana perlu memperhatikan metode untuk 

memformasikan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat guna menanggulangi 

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

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu 

dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam 

menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah memalui hukum 

pidana. Kebijakan penanggulangan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan 

sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kasus yang penulis angkat adalah sebagaimana dalam contoh kasus penggunaan ijazah palsu 

dalam Putusan Nomor: 1152/pid/B/2015/PN.PLG yang terjadi dalam wilayah pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang ada di Lubuk Linggau, 

Sumatera Selatan Untuk periode 2014-2019, AHMAD BASTARI IBRAHIM  bin 

IBRAHIM (terdakwa). 7 

Didalam surat dakwaan, dijelaskan bahwa terdakwa Ahmad Bastari ikut mencalonkan diri 

sebagai anggota legislatif dari partai Hanura periode masa bhakti 2014-2019, dan untuk 

melengkapai persyaratan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) , maka terdakwa pada tahun 

2013 telah mempersiapkan legalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah Sekolah 

Dasar Negeri Nomor 39 palembang tahun 1973 pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Musirawas Utara, begitu juga dangan ijazah SMP Sum-sel dan SMA YPMMI Jakarta, 

semuanya terdakwa legalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara, sehingga 

                                                           
7 https://suryapost.co/anggota-dewan-muratara-jalani-sidang-perdana-terkait-kasus-dugaan-

pemalsuan-ijazah/  diakses pada tanggal 19 juli 2020 

https://suryapost.co/anggota-dewan-muratara-jalani-sidang-perdana-terkait-kasus-dugaan-pemalsuan-ijazah/
https://suryapost.co/anggota-dewan-muratara-jalani-sidang-perdana-terkait-kasus-dugaan-pemalsuan-ijazah/
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kelengkapan adminitrasi untuk mencalonkan diri sebagai kandidat calon Legislatif di 

Kabupaten Musirawas Utara sudah terpenuhi, kemudian berkas terdakwa diserahkan ke 

KPU Musirawas Utara untuk di proses, dan pada tahap penjaringan suara, terdakwa 

memperoleh suara terbanyak yang berjumlah 5500 suara, sehingga terdakwa pada tanggal 

29 september 2014 resmi dilantik menjadi anggota Legislatif. 

 Tetapi didalam surat dakwaan tersebut dikatakan bahwa surat yang digunakan oleh 

terdakwa untuk mengikuti Pemilihan Legislatif, antara lain STTB SD Negeri 39 palembang 

yang sudah dilegalisir, diragukan kebenarannya yakni, adanya perbedaan desain cap 

stempel, perbedaan nomor STTB SD Negeri 39 Palembang tanggal 22 Desember 1973, 

kepunyaannya terdakwa diawali dengan angka 1, sedangkan STTB SD Negeri 39 

Palembang tanggal 22 Desember 1973 milik A Zaini, Hasan dan M Amin diawali dengan 

angka 3, perbedaan adanya penambahan nama pada kolom tanda tangan guru kelas A Zaini, 

Hasan, M Amin dan tidak ada pada STTB SD Negeri 39 milik terdakwa, sesuai berita acara 

pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 436/DTF/2015 tanggal 24 februari 

2015 yang ditanda tangani dan diketuai oleh Ir Ulung Kanjaya, dari hasil pemeriksaan 

secara laborotium kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan foto copy Surat Tanda 

Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) bukti QD adalah Non Identik dengan Surat Tanda Tamat 

Belajar Sekolah Dasar (SD) pembanding. Terdakwa Ahmad Bastari Ibrahim terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana membuat surat seolah-olah isinya benar dan tidak 

dipalsukan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan 

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 

dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
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surat tersebut seolah-olah isinya benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut 

dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 

enam tahun.” 

        Pemalsuan ijazah merupakan delik materiil apabila suatu delik tersebut menimbulkan 

akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan kerugian atas 

pemakaiannya serta dapat diancam pidana. 8 

         Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara 

lebih mendalam dalam skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA 

DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA” 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. faktor- faktor penyebab tindak pidana pemalsuan ijazah oleh anggota DPRD 

MUSIRAWAS UTARA ?  

 

2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, yang 

dilakukan oleh anggota DPRD 

 

 

 C.   Tujuan Penelitian 

         Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk 

memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga 

                                                           
8 Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hlm. 7 



8 
 

 
 

dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana  pemalsuan ijazah dan 

upaya pencegahannya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Palembang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pemalsuan ijazah 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan sebuah informasi, 

menambahkan wawasan berfikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya 

pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis maupun bagi para 

pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, serta 

menambah wawasan tentang informasi penyebab maraknya pemalsuan ijazah. Selain 

itu juga skripsi ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat 

menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegak hukum dan masyarakat pada 

umumnya. 

b. Diharapkan penilitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi yang berminat untuk 

melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini harapkan memberikan sebuah konstribusi bagi aparat penegak 

hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi 

aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan 

hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana pemalsuan ijazah. 

b. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini menjadi pengingat bagi aparat 

penegakan hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana pemilu terhadap 

penghilangan hak pilih  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum pidana 

terutama mengenai penegakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dan 

juga faktor- faktor  yang menyebabkan terjadinya pemalsuan ijazah dan upaya 

apakah yang tepat untuk mencegah pemalsuan ijazah dikota Palembang dengan 

lokasi penelitian yang dilakukan pada lembaga yang terkait, yaitu Kepolisian Resort 

Palembang yang beralamat dijalan Gubernur Ahmad Bastari Jakabaring Palembang 

dan pengadilan negeri Palembang yang beralamat dijalan Kapten A. Rivai No 16 

Palembang. 

F. Kerangka Teori   

1. Teori pertanggungjawaban pidana 

Dalam bahasa inggris Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

responsibility atau criminal liability. Yang dimana harus didahului 

dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa 

dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan 
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perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang hanya bertanggungjawab atas 

suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.9  

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana. diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan  

secara subjektif  memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 

perbuatannya itu.10 Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan 

yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam 

diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat 

bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak 

mungkin ada. 

       Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah 

asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah atas 

dasar asas kesalahan. Hal  Ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai 

pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang 

salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakihatnya 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 

diciptakan untuk bereakasi atas suatu perbuatan tertentu yang telah 

disepakati.11 Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam 

pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana 

tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya 

menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau 

                                                           
9 Andi Hamzah. 2001,Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 12 

 10 Roeslan Saleh.1991, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana. Jakarta, Central,hlm 80 
11  Chairul Huda,2006,Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Jakarta:Kencana. Hlm 98 
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dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak 

pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang 

yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau 

tidak. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai 

kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan 

perundang-undangan.  

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka 

orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. 

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini 

menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol 

terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini 

menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang 

melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap 

orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibeban 

pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak 

menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana 

yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan 

baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai 

pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan 

pengertiannya  oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut 

mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan 

doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada 

dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut 
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mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang 

harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku 

yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan 

tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun 

atau kealpaan juga harus dibuktikan.12 Artinya dalam hal 

pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk 

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu 

sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya makan seseorang tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban. 

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

          Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan 

dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, 

sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruhi dari 

berbagai intervensi baik eksternal dan internal sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara professional kepada public (the truth and 

justice).13 Sudikno Mertokusemo mengemukakan bahwa putusan hakim 

adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai penjabat 

yang berwenang itu UU, berupa ucapan persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara 

pihak. Keyakinan hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan 

                                                           
12 Chairul Huda,2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada      

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Jakarta:Kencana. 
13 Gress Gustia Adrian Pah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana 

korupsi”, (https://www. -analisis-yuridis-penjatuhan-pidana-oleh-hakim-dalam-tindak-pidana-

korupsiputusan.pdf&usg=AOvVaw3d9tdnC8ZqTSGHhWgS9Rl4), diakses tanggal 19 juli 2020 
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tindak pidana bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk 

memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melaukan 

tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah 

menurut undang-undang. Adapun hakim mempertimbangkan hal-hal yang 

ditentukan menurut Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHP atau hal-hal yang 

bersifat yuridis. 

1) Alat bukti yang sah ialah : 

a) Keterangan saksi 

b) Keterangan ahli 

c) Surat 

d) Petunjuk 

e) Keterangan terdakwa 

                             Hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu : 

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Sedangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang 

memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa. 

 

Menurut Soedarto, hakim memberi keputusannya mengenai hal-

hal sebagai berikut : 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa 

telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan 

kepadanya. 
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b. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan 

yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak 

pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana 

serta dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa 

memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas 

diberikan.14 

         Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk 

membuktikan adanya kesalahan unsurnya diharuskan dibuktikan lagi. Mengingat hal ini 

sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan 

bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang 

normal batinnya, mampu bertanggung jawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang 

menunjukan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal kesalahan dalam arti luas, 

meliputi sengaja atau kelalaian (culpa) dan dapat dipertanggungjawabkan.15 

 3.  Teori Penegakan Hukum 

Teori ini menjelaskan bahwa suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. penegakan hukum merupakan suatu 

persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai 

konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam 

konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suaat proses berlangsungnya 

                                                           
14 Soedarto. 1990,Kapita selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm.74. 
15 Andi Hamzah. 2008,Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,hlm.111. 
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perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum 

dalam kenyataanya memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu 

sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna 

untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat 

dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, 

tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku 

yang taat pada hukum. 

 

G. Metode Penelitian  

         Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.16 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang berguna untuk 

mencapai tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metedologis dan konsisten.17 Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan  dalam penulisan ini adalah penelitian hukum 

normatif empiris, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap 

                                                           
              16 Bambang Sunggono,2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo,hlm 38 

17 Zainuddin Ali,2010,Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 17. 
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permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya 

mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk 

peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik 

yudisial).18 Pendekatan hukum normatif empiris penggabungan antara 

pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. 

Metode penenelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum 

normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi didalam suatu masyarakat. 

 

2. Pendekatan penelitian  

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan (statude approach) 

yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari perundang-

undangan sebagai bahan acuan dasar, dan dengan memberikan sudut pandangan 

analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum serta dengan 

mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber berhubungan dengan 

penulisan skripsi. 

Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap 

putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan 

                                                           
              18   I Made Pasek Diantha,2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 84. 
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sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu  hukum 

yang dihadapi.19 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) , yaitu pendekatan yang beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam 

ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dihadapi dalam memecahkan isu yang dihadapi.20 

 

3. Jenis dan sumber data 

 Data yang digunakan  diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan yang terdiri dari : 

1.) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan 

teknik meminta dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini 

dengan cara wawancara langsung maupun dengan kuisioner. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.21 

2.) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penilaian kepustakaan, dokumen serta 

literatur-literatur yang ada berkaitan dengan penulisan skripsi. 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa : 

a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : 

                                                           
19 Zainuddin Ali, 2014, Metode penelitian hukum, Jakarta,sinar Grafika,hlm 105. 
20 Peter Mahmud Marzuki,2016, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,hlm. 135 
21  Ibid, hlm. 181. 
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1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana 

3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa teori, asas hukum, doktrin, dan literature yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat 

kabar dan sebagainya.22    

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam hal ini data didapatkan dengan cara :    

a. Studi Lapangan 

Yaitu dengan wawancara, bertatap muka langsung antar pribadi, ketika 

mewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk 

memperoleh jawaban-jawaban dengan maalah penelitian objektif dari 

penelitian, dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana 

dianggap mewakili populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dengan alas an yang kuat dan memberikan 

data. 

 

b. Studi Kepustakaan 

                                                           
22 Ibid, hlm 141. 
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Yaitu dengan studi pustaka dilakukan melalui cara mempelajari, dan 

mengutip teori-teori sejumlah literatur, baik dari buku dan karya ilmiah yang 

relevan dengan masalah yang dibuat oleh penulis serta dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Lokasi penelitian 

           Lokasi penelitian dilakukan pada lembaga yang terkait, yaitu Kepolisian 

Resort Palembang yang beralamat dijalan Gubernur Ahmad Bastari Jakabaring 

Palembang dan pengadilan negeri Palembang yang beralamat dijalan Kapten A. 

Rivai No 16 Palembang Dan juga di tempat- tempat lain yang berkaitan dengan 

objek penelitian ini.  

 

6. Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakterristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penulisan skrisipsi ini menggunakan 

teknik penarikan sampel purposive sumpling, yaitu sampel ditentukan terlebih 

dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan 

keyakinan bahwa sampel diambil dapat mewakilkan seluruh populasi dalam 

penelitian ini, sampel yang digunakan penelitian ini adalah :  

1.  2 orang penyidik Kepolisian Resort Palembang 

2.  1 orang hakim Anggota Pengadilan Negeri Palembang 

 

7.  Teknik Pengolahan Data 
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        Teknik Pengolahan data, dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (library 

research) terdapat teori-teori serta pendapatan dari para sarjana dan para ahli hukum 

pada buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

 

8. Analisis Data 

        Data    yang    diperoleh    dari    hasil    penelitian    akan    dianalisis 

menggunakan  metode   analisis  normatif  kualitatif,   yaitu  dalam  bentuk kalimat   

yang   teratur,   runtut   logis,   tidak   tumpang   tindih   dan   efektif, kemudian  

dilakukan  pembahasan.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  diambil kesimpulan  

secara  induktif  sebagai  jawaban  terhadap  permasalahan  yang diteliti.  Soerjono  

Soekanto  dan  Sri  Mamudji  dalam  hal  ini  memberikan pendapatnya   bahwa   

normatif   kualitatif   yaitu   dilakukan   dengan   cara menjabarkan  data-data  yang  

diperoleh  berdasarkan  norma-norma  hukum, teori-teori,  serta  doktrin  hukum  dan  

kaidah  yang  relevan  dengan  pokok permasalahan.23 

9. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atau perumusan 

atau pertanyaan penelitian. penarikan kesimpulan Penelitian ini adalah induktif yakni 

suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas 

dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta). Artinya dari fakta-fakta yang 

diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

                                                           
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,  2010,  Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta: PT.Grafindo 

Media Pratama,  hal  98. 
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penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 24 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat 

bab, dengan rincian sebagai berikut : 

BAB 1 :  Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang   

memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori-

teori yang akan membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi ini. 

BAB III :  Bab yang membahas pokok-pokok  permasalahan dalam penelitian 

ini, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan ijazah 

palsu oleh anggota DPRD kabupaten musi rawas utara. 

BAB VI : Bab penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif 

dan-salah-nalar?page=all, diakses tanggal 19 juli 2020 
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