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Sctiap kebijakan, sctiap program dan setiap langkah yang akan diambil harus 

dapaL dikembalikan kepada lan dasan kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia ialah 

Panc.:asila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan-tindakan pemcrintah harus 

bcrsumbcr dan mcmpcrkokoh pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

19-15. 

Scbagaimana 1clah dikctahui pada saat ini hukum harus ditegakkan untuk 

menJaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, hal ini juga bcrlaku bagi warga 

ncgara asing yang mclakukan tindak pidana di dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

Salah satunya bcntuk kcjahatan yang perlu mcndapat sorotan adalah kcjahatan 

pcmalsuan khususnya yang bcrhubungan dcngan pemalsuan uang. Hal ini 

dimungkinkan. sebab setiap ncgara dalam suatu tatanan masyarakat yang tcratur pasti 

mempunyai alat tukar yang sah menurut kelaziman disebut uang. 

Kcjahatan pcmalsuan mata uang berada dalam Buku II Titel X Kitab Undang-

Undang I lul-.um 1'1cfanu mulai l'asal 244 KUI II'. pcrmasalahannya timbul tlari 1.ritcria 

apakah kcjahatan terscbut layak dipidana bagi para pelanggarnya. Untuk mencntukan 
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pemalsuan terschut dapal d1 p1dana Tcrlcb1h dahulu harus mchhat cara kc1ahatan 

tcr..cbul dilakul.an 

/\dapun tu1uan penullsan sknps1 ini untuk mewujudkan adanya pcrlindungan 

h.cpada masyaralo.al. sch1ngga bcnar-bcnar mcrasakm1 suasana 1crt1b bcrdasarkan 

h.cpas11an hulo.um, makn mutlak adanya usaha-usaha penccgahan scdini mungkin 

1crhad:ip scuap bcntul. kcjahatan d1scrtai pcnanganan yang cfcktif dari semua aparat 

pcncg,ak hukum 

Pembuatan uang palsu 101 mcmpunyai niat untuk mcmpcrgunakan mata uang 

)ang d1buat nu dalam lalu hntas pembayaran. ba1k olchnya scndiri atau mcnyuruh 

orang lain tanpa niat atau maksud lain, pcrbuatan meniru atau mcmalsukan uang ilu 

t1dak lerlanggar, sehingga unsur subyektif sukar terbukti. 

[)alam hal 1111 mcmbuul atau menyunpan bahan-bahan alau alat-alal untuk 

memalsukan yang d1a1ur dcngan Pasal 250 KUHP, suatu alat yang d1scdiaka11 untuk 

mcmalsukan uang atau cap )ang bcrgambar uang, scdangkan bahan-bahan atau alat 

l:unnya scpcni tinta, alat-alat �Lempe!. tctap1 d1ketcmul..an bcrsama dcngan uang paJsu 

yang belum selesai pcmbuatannya. 

l'crbualan 1n1 �csungguhnya mcrupakan pcrtiualan percobaan pemalsuan mana 

di11ngkatkan men1adi kc;ahatan yang bcrdiri scndiri, ini diadakan untuk 

menghindarkan kcsulltan dalam membukt1kan persiapan untul.. mclakukan kejahatan 

pcmalsuan uang sa;a dapat d1hukum 

Indonesia �haga1 m:wira bcrl..cmbang tidak tcrlcpas dari suatu modemisasi 

�ang d1ar11kan m.:rupakan pcmbangunan dan pcmbaharuan atas hukum. Hukum 
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1'0�111f yang sudah kurang scsua1 dcngan perkembangan kond1s1 ncgara k1ta sckarang 

1111 \mfah barang tcntu Jnlam rangka pcmbangunan pcmbaharuan-pcmbaharuan 

�angat d1pcrlul-.an pc111ngka1an s1stcm pcradtlan p1dana tcnnasui.. JUga d1dalamnya 

tcrkait dcngan prcvc1111r 111au1>un rcprcsif, baik langsung maupun 11dak langsung 

J11nal-.sudkan dan d1luJukan untuk mcnccgah dan mcnanggulangi kcjaharan yang 

khu�usnya l.eJahatan pcmabuan uang. 
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