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T1ndak pidana pcn1ruan atau pcmalsuan mata uang dan uang kertas, yang 

l.adang d1singkat dengan pcmalsuan uang, adalah bcrupa penyerangan tcrhadap 

l.epentingan hukum alas kcpcrcnyaan terhadap uang scbagat alat pembayaran yang 

�ah Scbaga1 alat pembayaran, kcpercayaan terhadap uang harus dtJamm Ttndak 

p1Jana pcmalsuan uang in1 d1aJal.an bcrhubungan untuk mchndung1 kcpcntingan 

111<"v;iral..at tcrh;u.Jap uang -..;b;ig;11 ulal rcmhayaran 1crscb111 

Makin maraknya pcmabuan uang membuat ma�yarakat rcsah, dimulai 

pcmulsuan uang pceahan Rp 50 000.- gambar Presidcn kc 2 yang sudah diturik oleh 

pcrcdaran. tcrnyata peeahan Rp 50.000,- baru bcrgambar Wage Rudolf Supratman 

pun tclah d1palsuJ..an pula Apalag1 bcbcrapa kasus pengamb1lan uang tuna1 palsu juga 

merebal.. d1 mesm-mcsm A TM Schmgga masyarakat pd1 ragu-ragu kalau 

llcrtransaJ..si dcngan uang pccahan Rp. 50.000,- sementara yang mcmiliki uang 

tcrscbut merasa malu I.arena uangnya d1curigai bdak ash 

Tmgkat ttndak pidana pcmalsuan uang akhir-akhir ini dikatakan sangat tinggi. 

Bcbcrapa media massa cctak maupun elcktronik bahkan mcngcksposc banyaknya 

tcrJadmya pcmalsuan uang pccahan Rp I 00.000,- padahal Bank Indonesia 

mcngl.la11n 1lu sebaga1 uang yang paling aman dan lmdaJ.. p1da11a pcmal�uan. 

Scjumlah pelal..u pcngcdar dan pembuat uang palsu sudoh d1bekuk petugas 

kcpohsian, kalangan pcrbonkan d1mm1a mcwospadainyo. tcmosuk mcngcnoli cin-ciri 
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uang palsu yang t..1111 d1duga mns1h banyat.. bcredar di masyarakat Susah mengungkap 

1anngan \'lemalsu uang Mcrda l1L1.1m bcl..CrJa dalam janngan tcrtutup dan tal.. 1..cnal 

'·''" \;1111:1 lam f.:ala11 1crt:111gl..ap 1m:m1hh hungkam. hnlll..an nda 111111g palsu yang 

Iulo; l..c.: bank. 

Dari laporan Hank Indonesia discbutkan, uang palsu pccahan Rp. 100.000.

palmg banyak bcrcdar d1 masyaraJ..at. t..cmudian pecahan Rp 50 000.-. Rp. 20 000,-, 

Rp 10 000.- dan Rp 5 000.-

Tindal.. p1dana pcmalsuan uang bisa dilakukan s..-cara tcrorganisir clan 

ind1\ldual Namun bcrdasart..an pcnychd1kan pohsi, pcmalsuan d1lakukan sccara 

1nd1v1du. Kasus uang palsu 1tu scnd1n bcrkecenderungan na1k dari tahun kc lahun 

Pcmalsuan uang di Indonesia lidak hanya lcrjadi pada uang rupiah saja. 

mclainkan pada uang a�mg tcrutama dollar Amerika Scnkat Pcl3ku yang berhasil 

d1tangt..ap kebanyakan kcbang�an Afrika yang diduga bagian dari sindikat 

lntcrna�1onal pcmal�u dollar Amcnka Senkat. 

Oh:h karcna bcg1tu h:rnyal.nya 1.crugian yang d1limbulkan t1ndal. pidana 

pcmalsuan uang mi mal..a suatu l..charusan bag1 aparat pcmcnntah untuk mcmberantas 

1111dak pidana pcmalsunn uung, dun sudah saatnya Kcpol isian mclat..ukan transparansi 

11.:rhadap pcnangkapan pclaku tindak pidana pcmalsuan uang, scbab pcnanggulangan 

llndak pidana pemalsuan uang 1m crat hubungannya dcngan kcscnusan aparat 

pcmcnntah }'ang terbentuk dalam lembaga BOTASUPAL yang tcr din dart Sadan 

lntehJen Negara, Kepohs1an. Kcjaksaan Agung. Departemcn Kchak1man, Bank 

Indonesia, Perum Pcruri, D1t;cn Bea Cukai, Ditjcn lm1grnsi. serta Dcpartemen 
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Penerangan untuk menjalankan tugasnya dibantu juga oleh partisipasi masyarakal. 

Dan hal tcrsebutlah mclotarbclakangi pcnulisan skripsi ini. 

A. Pcngcrtian dan l'cnc�11s1111 .Judul 

Secara tcgas di sini pcnulis kemukakan bahwa judul skripsi ini odalah : 

"TINJAUAl'I llUKUM TERHADAP TINOAK Pl DANA MEMPERGUNAKAN 

l.,ANG I' Al.SU" (Studi Kasus di Pcng11dilao Negeri Medan). 

Sebclum pcnulis mcnguraikan lcbih jauh tcntang uraian pcmbahasan yang 

lx:rkaitan dcngan pcnulisan skripsi ini. pcnulis akan mcngctcngahkan tcrlcbih dahulu 

pcngcrtian dan pcncgasan atas judul tcrsebut adalah scbagai bcrikut : 

Tiajauan, bcrarti mclihat atau mcmcriksa kembali sctclah mcnyclidiki.1 

Hukum, bcrarti pcraturan atau a<lat rcsmi yang dibuat olch pcnguasa (pcmcrintah, 

ncgard).2 

I ..:rha<lap. ocrarti tcntang a tau ocrkcnaan dcngan. J 

I indak l'idana. hcrJrtl pcrhuatan-pcrhuatan yang didorong olch kctcntuan hukum 

yang discrtai dcngan ancaman sank)>t pidana bagi yang mclanggamya.4 

Mcmpcrgunakan, bcrarti mcmakai (alat pcrkakas dsb).' 

Uang, bcrarti : 

1 W.J.S. Poerwadannonla. Kumuj Umum Bahasa ltidon�ia, PN. Uala1 Pustaka, Jakarta. 
2003. him. 1078. 

2 Ibid. him. -126. 
' Ibid. him. 337 
• Moeljatno, Aurs-Auu Hukum Pidano, Bina Aksara, Jakana, 2002. him. 54. 
'W J.S. P<>Cf\\oadannmla. Op.Ci1. him 332 
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Alat pcmbayaran yang sah, dlbuat dari cmas, pcrak dan sebagamya yang 
d1pakai sebaga1 ukuran mla1 (harga) sesuatu. 

.., K1asan upah, gaJi, harta kckayaan 
3 Sastra lam, 1/3 tali (38 sen), uga setali (I uang/10 duit) 

Uang-uangan · uruan uang-uangan.6 

Palsu. berar11 tidak tulcn, tidak sah, misalnya : nama, uang, surat keterangan.7 

Bt:rdasarkan Pasal 244 KUllP. 

Pcngertian dan pcncgasan atas JUdul skripsi di atas penuhs kcmukakan untuk 

mcnccgah tcrjadmya pcnars1ran yang salah ataupun mterprctasi yang mcnyimpang 

JJ11 ap;1 }ang J1111al.�udl.1111 Jan pcmllaha�n !>l..nps1 1111, sch1ngga dengan adanya 

pcngcrtian dan pcncgasan Judul �knpsi mi lldak akan terjadi kcragu-raguan ataupun 

pcngertian yang tumpang tindih alas maksud dan tujuan yang tcrkadang dalam judul 

�l..npsi yang pcnuhs kemukakan scbelumnya. 

8. Alasan Pcmilihan Judul 

Sctiap keb1Jaksan38n, set1ap program dan setiap langl..ah akan d1ambil harus 

sudah dapal dikembahkan kepada landasan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia 

adalah Pancasila dan UUD 1945 dan segala kcbiJaksanaan dan mcmperkokoh 

pclaksanaan Pancasila dan UUD 1945. 

Sebagaimana tclah dikctahui pada saat ini hukum pada umumnya mempunyai 

tugas atau mcnjaga atau mcmpcrtahankan kcamanan dan ketertiban di scgala bidang 

•Ibid, hlm I J/4 
• Ibid. him 699 
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bcrikul : 

l. .ludul ini mcnurul penulis merupakan suatu kcadaan yang masih scnng 

dibicarakan orang mengenai pemalsuan mata uang. 

2. Penuhs merasa tertarik tcrhadap pennasalahan pemalsuan uang, meskipun tindak 

p1dana pemalsuan mata uang ilu sering diungkap kc pcnnukaan, tetapi dalam 

praktcknya banyak ditemukan perisliwa-pcristiwa Jainnya tentang pemalsuan 

mata uang. 

3. Pcnulis juga ingin secara mendalam mengetahui di mana peogaturan pcrihal 

pcmalsuan mata uang tersebut merupakan perbuatan pidana. 

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis mengadakan 

pcndckatan masalah dengan penelitian kepustakaan diserta contoh kasus yang ada 

dan menuangkannya dalam bentuk skripsi. 

C. Permasalahan 

Adapun yang menjadi pcnnasalahan dnlam skripsi ini adalah : 

I. Bagaimana pengaturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum 

lerhadap tindak pidana pemalsuan uang, khususnya mempergunakan uang palsu. 

2. Faktor-faktor apa pcnycbab timbulnya tindak pidana mempergunakan uang palsu. 

3. Bagaimana upaya pcnanggulangan tindak pidana mempergunakan uang palsu. 

Dalam uraian, bahwa yang atau yang memalsukan uang itu mempunyai tujuan 

unluk mengedarkan barang-barang itu scbagai uang asli. Dan disini uosur-unsur 

kesengajaan yang pada artinya bahwa si pelaku harus tahu, bahwa barang-barang 

lcrsebut adalah uang palsu . 
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