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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Uang merupakan salah satu bentuk nilai tukar yang berlaku bagi setiap 

transaksi yang dilakukan semua orang dan bersifat universal, serta dapat menjadi 

suatu alat ukur kemampuan ekonomi seseorang Apabila seseorang memiliki 

banyak uang, maka ia memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang lain. 

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat 

transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol 

negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan 

perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang 

terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa 

uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain 

sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. 

Di Indonesia yang ditunjuk pemerintah untuk  mengeluarkan dan mengedarkan 

uang adalah Bank Indonesia.
1
 

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun 

sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau 

ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Tindak pidana 

pemalsuan uang yang mana akhir-akhir ini cukup meresahkan dikalangan 

                                                             
1
 Prathama Rahardja, dan Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal.317 
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masyarakat pada umumnya, modus-modus mereka gunakan pun tak kalah 

canggihnya alat-alat mereka gunakan bisa tergolong sangat modern yang mana 

hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang mampu 

menggunakannya, mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam 

jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, dan hasilnya pun 

hampir mirip dengan uang asli, oleh sebab itu masalah ini janganlah kita anggap 

sederhana baik oleh pemerintah, aparat hukum dan masyarakat harus sungguh-

sungguh mengatasi masalah ini, karena kejahatan pemalsuan uang ini dapat 

memasuki ruang lingkup yang luas. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah 

dilakuakan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat 

pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut 

dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi 

modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran 

uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku 

pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan serta maksud 

dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun 

untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan 

uang palsu tersebut.
2
 

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu 

bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP). Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan 

umum(rechtsbelang) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang 

                                                             
2
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bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk 

pasal 263 ayat (1) tersebut, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap 

kepentingan hukum dan kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-

surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai bermacam-macam hal 

misalnya informasi, berita, keadaan tertenti dan sebagainya. Demikian juga 

dengan dibentuknya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas (pasal 

244 KUHP), didalamnya terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi 

dengan tindak pidana tersebut. Kepentingan hukum itu adalah mengenai 

kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kebenaran terahadap uang sebagai 

alat pembayaran. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda 

yang disebut uang dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat 

pembayaran. Jika kepercayaan terhadap uang hilang, maka seberapa banyaknya 

jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai nilai apa-apa. 
3
 

Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa 

dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu 

tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan 

terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, 

pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat 

dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek. Selain masyarakat, 

perubahan ini pada akhirnya juga berpengaruh terhadap beberapa sektor 

kehidupan, dan salah satunya tentu saja dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. 

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa kejahatan pemalsuan uang atau uang palsu 

                                                             
3
 Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2014), hal.5-6 
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buakanlah persoalaan yang mudah, melainkan sulit untuk diselidiki dan itu 

merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan bagi para penegak hukum dan 

pemerintah negara ini. Suatu akibat pasti akan timbul dari suatu sebab itu begitu 

juga dengan tindak pidana pemalsuan uang, semua yang melakukan pelanggaran 

tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ada. Undang-undang sanksi yang 

diancam demikian beratnya, menandakan beratnya sifat tindakan pidana ini, hal 

ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini kepercayaan masyarakat 

runtuh. Menurut sejarah pada zaman dahulu dibebarapa negara di Eropa, para 

pembuat uang palsu ini diancam dengan hukuman mati, dan 4 hukuman mati ini 

dalam prakteknya benar-benar dilaksanakan, namun kenyataanya tindak pidana 

tetap berlangsung. Seperti halnya di Indonesia sanksi yang sudah ada dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semoga saja mampu menyelesaikan 

kasus-kasus pemalsuan uang di negara ini. 
4
 

Masalah pokok dalam kejahatan pemalsuan mata uang dapat diselesaikan 

secara yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan berkenaan dengan hukum 

positif. Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya 

merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana. Namun sayangnya penegakan 

hukum terhadap kasus pemalsuan uang yang terjadi dinilai masih belum cukup 

baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh 

pengadilan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan uang. Selain 

itu, pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, 
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hanya terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yang berkaitan dengan kewajiban 

menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Tentu saja hal 

ini sangat merugikan negara. Pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang diatur 

dalam KUH Pidana Pasal 244 – Pasal 252. Selain itu pula, kejahatan mata uang 

dalam KUHP masih bersifat terbatas. KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan-

kejahatan mata uang lainnya yang berkembang pesat dengan menggunakan 

perkembangan teknologi. Dalam perkembangan kejahatan pemalsuan mata uang 

mutakhir telah terjadi perubahan paradigma kejahatan pemalsuan mata uang, tidak 

hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi 

dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara 

terorganisasi dan bersifat nasional.
5
 Kemudian terdapat beberapa peraturan 

perundang-undangan lain yang mengatur mata uang seperti Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan 

dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, mengakibatkan kemungkinan 

tumpang tindih pengaturan atau terlewatkan dalam pengaturan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dianggap sangatlah perlu bagi 

semua penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu kerjasama 

antara lembaga-lembaga yang saling terkait harus ditingkatkan pula dalam 

menangani kasus-kasus kejahatan pemalsuan mata uang. Oleh karena itu, 

penanggulangan kejahatan pemalsuan uang membutuhkan pengaturan yang lebih 

komprehensif atau lengkap mengenai tindak pidana pemalsuan uang. Kiranya 

pengaturan khusus sudah dirasakan sangat mendesak sehingga perundang-

                                                             
5
 “Ketentuan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas Rupiah dan pengedarannya” 

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3589/3/Chapter%20I.pdf> diakses 10 juni 2016 
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undangan ini dapat digunakan sebagai lex specialis. peran kepolisian sebagai 

pihak yang mengambil tindakan pertama terhadap kejahatan pemalsuan mata uang 

rupiah ini. Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP dam Buku ke II 

Bab X dan terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 

247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 252.
6
 

Peraturan yang mengatur suatu tindak pidana tersebut diharapkan bahwa 

semua pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat dikenakan sanksi pidana yang 

telah diatur didalamnya. Sanksi hukum yang merupakan penjatuhan pidana oleh 

hakim yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan 

hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana 

mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sanksi tersebut tumbuh 

pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak 

memadai lagi. Negara atau lembaga penegak hukum yaitu pengadilan mempunyai 

tujuan tertentu dalam menjatuhkan putusan pidana. Berbagai variasi tujuan pidana 

tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana ilmu tentang 

pemidanaan dan teori-teori dasar tujuan pidana. Tujuan pemidaan diuraikan secara 

jelas pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP tahun 2012 yang isinya 

sebagai berikut :
7
  

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat;  

                                                             
6
 Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2014),  hal.57-58 
7
 Bambang Purnomo dan Arun Sakidjo. Seri Hukum Pidana 1, (Jakarta: Ghalia, 2005), hal. 60-70. 
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2. Memasyarakatkan pidananya dengan mengadakan pemidanaan, sehingga 

menjadikannya orang baik dan berguna;  

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa keadilan dalam masyarakat;  

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;  

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. Tindak pidana pemalsuan uang tidak asing di telinga 

kita. Tindak pidana ini sudah banyak terjadi di berbagai kota maupun desa.  

Perkembangan uang palsu di Indonesia pun secara kuantitas menunjukkan 

penurunan, tetapi secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring perkembangan 

teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati kemiripan dengan uang asli ini, 

baik dari berat kertasnya sampai tanda air. Kelemahannya memang begitu disinar, 

uang palsu tersebut masih menyala.
8
 Tindak pidana pemalsuan mata uang ini 

bersifat universal dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena 

berhubungan dengan masalah stabilitas dan keamanan negara, sehingga dalam 

penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pemalsuan mata uang dapat lebih 

diberatkan lagi. 

Pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang Pasal 244 dalam KUHP dan 

menggolongkan kejahatan mata uang sebagai tindak pidana umum telah 

menyebabkan seolah-olah pemalsuan mata uang sama dengan kejahatan 

pemalsuan dokumen biasa. Kejahatan mata uang jelas sangat berbeda dengan 

                                                             
8
 Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian.  Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2014), hal.56 
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kejahatan pemalsuan dokumen biasa, mengingat dampaknya yang sangat serius, 

menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan merugikan 

masyarakat secara langsung, serta merusak tatanan ekonomi nasional dan akan 

merongrong kehidupan politik yang demokratis, namun pada kenyataanya 

penjatuhan pidana nya masih sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa. 

Rendahnya hukuman terhadap pelaku pemalsuan mata uang tercermin dari 

berbagai pemberitaan media masa yang menyebutkan semakin maraknya 

pemalsuan mata uang akhir-akhir ini. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, oleh 

karena itu kita perlu memiliki paradigma baru dalam memerangi kejahatan 

terhadap mata uang palsu.
9
  

Contoh nyata dari adanya dan beredarnya uang palsu di Indonesia adalah 

adanya putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg. 

yang memutus terdakwa Suripto bin Parwardi dengan pidana penjara 7 tahun dan 

denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas tindakannya yaitu 

tindak pidana percobaan pemalsuan uang. Terdakwa didakwa melakukan tindak 

pidana percobaan pemalsuan uang dikarenakan tertangkap tangan sedang 

melakukan pemalsuan Uang kertas asli yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia dan tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana 

tersebut oleh anggota Kepolisian Sektor Mijen, oleh sebab itu Terdakwa didakwa 

oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dengan dakwaan 

melakukan Percobaan pemalsuan terhadap mata uang yang terdapat pada pasal 36 

ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 

                                                             
9
 Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian.  Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2014), hal.6 
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ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.  Kasus ini merupakan salah satu 

contoh bagaimana tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang 

bukan saja merugikan satu pihak saja melainkan banyak orang terkena dampak 

dari beredarnya uang palsu, termasuk pemerintah atau Negara yang mengalami 

kerugian atas beredarnya uang palsu di masyarakat.  

Dalam putusan tersebut juga dapat dilihat bagaimana perkembangan teknik 

dan cara melakukan pemalsuan uang tersebut semakin maju dan hasilnya sangat 

baik dan sangat menyerupai Uang Kertas yang asli, sehingga masyarakat perlu 

semakin berhati-hati dan waspada terhadap peredaran uang palsu tersebut agar 

tidak terkecoh dengan tampilan yang sangat mirip dengan uang asli ini. Dalam 

kasus ini terdakwa bersama-sama dengan orang lain melakukan tindak pidana 

pemalsuan uang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan 

perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, 

menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak 

atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.  

Penegakan hukum dari kasus di atas dalam menangani tindak pidana mata 

uang perlu lebih ditingkatkan lagi, agar tindak pidana pemalsuan mata uang di 

masa yang akan datang dapat terminimalisir. Tindak pidana pemalsuan mata uang 

ini bersifat universal dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena 

berhubungan dengan masalah stabilitas dan keamanan negara, sehingga dalam 

penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pemalsuan mata uang dapat lebih 

diberatkan lagi.  
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Pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang dalam KUHP dan menggolongkan 

kejahatan mata uang sebagai tindak pidana umum telah menyebabkan seolah-olah 

pemalsuan mata uang sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen atau surat 

biasa, namun sebenarnya Kejahatan mata uang jelas sangat berbeda dengan 

kejahatan pemalsuan dokumen atau surat biasa, mengingat dampaknya yang 

sangat serius, karena menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang 

rupiah dan merugikan masyarakat secara langsung, serta dampaknya akan 

merusak keadaan ekonomi masyarakat. Namun pada kenyataanya penjatuhan 

pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang masih sama dengan kejahatan 

pemalsuan dokumen biasa. Rendahnya hukuman terhadap pelaku pemalsuan mata 

uang tercermin dari berbagai pemberitaan media masa yang menyebutkan 

semakin maraknya pemalsuan mata uang akhir-akhir ini. Hal ini tentu sangat 

memprihatinkan, oleh karena itu kita perlu memiliki paradigma baru dalam 

memerangi kejahatan terhadap pemalsuan uang dan peredaran uang palsu di 

Indonesia dikarenakan dampaknya yang sangat luas bagi masyarakat dan juga 

bagi Negara Republik Indonesia.
10

  

Berdasarkan uraian diatas, mengingat prakteknya, terkait banyak permasalahan 

yang timbul dari maraknya uang palsu yang beredar dan akibatnya bagi banyak 

pihak termasuk masyarakat, Untuk itu penulis menetapkan judul : “TINJAUAN 

YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG  DI INDONESIA” 
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 “Ketentuan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas Rupiah dan pengedarannya” 

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3589/3/Chapter%20I.pdf> diakses 10 juni 2016 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukan 

tentang permasalahan yang akan diteliti, mengingat masih kurangnya kesadaran 

masyarakat mengenai peredaran uang palsu dan dampaknya bagi banyak pihak, 

penulis menetapkan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur mengenai uang palsu dan 

tindak pidana pemalsuan uang ? 

2. Bagaimana implementasi Ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana 

Pemalsuan Uang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana 

pemalsuan uang di Indonesia ?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Dalam bagian ini, penulis menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai 

terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan dampak peredaran uang palsu di 

Indonesia. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai uang palsu, 

peredaran uang palsu dan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terkait uang palsu dan 

pemalsuan uang di Indonesia dapat memberikan efek jera terhadap pelaku 

tindak pidana pemalsuan uang. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu : 
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1.4.1.   Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikam sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan konsep-konsep penelitian individu 

(penulis), maupun lembaga pendidikan Universitas Pelita Harapan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lain 

dengan memberikan masukan terhadap pemerintah mapun masyarakat 

agar lebih sadar mengenai adanya uang palsu, peraturan yang mengatur 

pemalsuan uang di Indonesia serta bagaimana peraturan hukum yang 

ada dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemalsuan 

uang. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas hukum Universitas Pelita 

Harapan Tangerang, dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi terdiri atas 5 

bab, kemudian diuraikan dari bab I sampai bab V.  

Adapun sistematika penulisan atau penelitian dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan, dalam hal ini dikemukakan mengenai latar belakang                                

masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, kerangka teori, dan metode penelitian. 

Bab II : Tinjauan pustaka, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai :  

dasar hukum mengenai uang di Indonesia, tindak pidana pemalsuan uang dan 

peredaran uang palsu di Indonesia, serta langkah-langkah apa saja yang dapat 
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ditempuh baik pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulangi adanya 

tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia. 

Bab III : Metode penelitian, mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis untuk memecahkan rumusan masalah terkait tindak pidana 

pemalsuan uang di Indonesia.   

Bab IV : Hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian dan analisis yang 

dilakukan oleh penulis terkait adanya uang palsu di Indonesia, dan langkah 

apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat 

Indonesia terkait maraknya  tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia 

berdasarkan kasus putusan nomor 300/Pid.Sus/2014/PN.Smg. dan nomor 

277/Pid/B/2016/PN.BDG. 

Bab V : Kesimpulan dan saran, terdiri atas kesimpulan  jawaban dari 

analisis yang dilakukan penulis berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis serta saran yang dapat diberikan oleh penulis 

terkait analisis yang penulis lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




