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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari 

adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang 

mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan 

cepat dan sebanya k-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana 

ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi 

volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin 

bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan 

kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.1 

Bahwa yang menjadi dasar pidana itu, ialah kese jahteraan umum. 

Untuk adanya pidana , maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan 

kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang 

melakukan perbuatan yang dilakuka n dengan suka rela inilah yang tiada lain 

bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat 

umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada 

hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.2 

                                                                 
1 Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, hal 1 
2 Ibid, hal 2 
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Tindak pidana yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang 

luas dewasa ini menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang 

menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penangkalan yang tepat guna, 

sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi 

sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi. 

Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang pidana tujuannya 

untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, dengan menekan semaksimal 

mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan 

masyarakat, baik moril maupun sprirituil, bahkan jiwa seseorang.  

Pelanggaran hukum di bidang ekonomi, perdagangan serta pemenuhan 

hajat hidup orang banyak, dewasa ini makin komplek. Tindakan pelanggaran 

hukum terhadap ketentuan perundang-undangan pidana pada dasarnya 

ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara jalan pintas, cepat 

dan mendapat untung sebanyak-banyaknya. Dorongan kebutuhan hidup serba 

mudah, mewah, tidak menuntut kemungkinan pelanggaran pidana tanpa 

mempertimbangkan resiko yang terjadi. Dampak negatifnya meluas tidak saja 

dipikul pela ku tindak pidana itu sendiri, tetapi juga masyarakat yang menjadi 

korban tindak pidana tersebut. 

Salah satunya seperti yang dapat dilihat dari pemberitaan di media 

cetak maupun elektronik bahwa tindak pidana penipuan semakin sering 

terjadi. Bagi masyarakat awam perlu diberi pengertian antara tindak pidana 

penipuan dengan penggelapan yang sangat tipis perbedaannya. Motivasi 

pelaku untuk melakukan penipuan itupun bermacam-macam dan bervariasi 
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ada yang karena masalah ekonomi maupun sebab-sebab lain. Pelaku tindak 

pidana penipuan dengan menggunakan cara yang bermacam-macam, ada yang 

menggunakan tipu muslihat, menggunakan ilmu pelet dan bahkan menipu 

dengan jalan memberikan iming-iming untuk melipat gandakan uang. 

Kejadian-kejadian semacam itu menjadikan masyarakat resah.  

Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang sangat 

merugikan dan membuat keresahan dalam masyarakat. Di dalam Bab XXV 

KUHP dimuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 

sampai dengan 395.  

Pasal 378 KUHP berbunyi “bahwa suatu perbuatan dengan maksud 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, 
mengggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau susunan 
kata -kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda 
atau mengadakan perjanjian atau meniadakan perjanjian dihukum pidana 
penjara selama-lamanya empat tahun.”  

 
Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan terdiri dari unsur 

obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta 

unsur subyektif penipuan ini adalah dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban : 

a. Memberikan suatu barang 

b.  Membuat utang atau menghapus piutang 

c. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan sarana 

d.  Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak 

dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar 
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e. Keadaan palsu 

f. Rangkaian kata-kata bohong 

g.  Tipu muslihat. 3 
 

Sedangkan tindak pidana penggelapa n diatur dalam ketentuan Pasal 
372 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan 
dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan 
dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama -lamanya 4 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah .” 

 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik 

untuk meneliti dan menyusun penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan 

judul : “Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Supaya lebih terarah dan tidak melenceng dari inti permasalahan yang 

akan diteliti, maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan 

masalah. Mengingat masalah hukum pidana sendiri terdiri dari faktor-faktor 

yang sangat luas, maka penulis hanya membatasi penelitian tentang penipuan 

dalam perspektif hukum pidana yang diadili di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

 

 

 

 
                                                                 

3 P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981, Delik-delik Khusus Yang Ditujukan 
Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik , Bandung, Tarsito, hal 262. 
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C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan adanya pembatasan masalah, maka penulis dapat 

membuat perumusan masalah agar dapat dicapai sasaran-sasaran yang 

diharapkan. Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana penipuan di 

Pengadilan Negeri Surakarta ? 

2.  Apakah yang menjadi motifasi seseorang melakukan tindak pidana 

penipuan ? 

3.  Hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak 

pidana penipuan di Pengadilan Negeri Surakarta  ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan adanya perumusan masalah, maka penulis dapat 

memberikan tujuan penelitian yang meliputi : 

1.  Tujuan Umum 

a. Menghimpun dan mengolah data dalam suatu penelitian sebagai bahan 

penulisan skripsi untuk melengkapi persyaratan guna mencapai suatu 

tujuan untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Meningkatkan, mempermudah serta mengembangkan berbagai kajian 

teori yang diperoleh selama berada di bangku kuliah maupun dalam 

praktek lapangan. 
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2.  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana penipuan di 

Pengadilan Negeri Surakarta . 

b. Mengetahui motifasi seseorang melakukan tindak pidana penipuan. 

c. Mengetahui hambatan yang ditemui Hakim dalam pelaksanaan 

pemeriksaan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat praktis, yaitu memberi pengetahuan kepada mahasiswa dan 

masyarakat mengenai pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana penipuan 

di Pengadilan Negeri Surakarta. 

b.  Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini penulis berharap 

dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang hukum pidana dalam acara pidana. 

 

F. Metode Penelitian  

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan 

penulisan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode -metode sebagai 

berikut : 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu penelitian dengan cara menuturkan dan menafsirkan data yang 

berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat 
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penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya obyek 

penelitian yaitu mengenai tindak pidana khususnya yang diperiksa dan 

diadili di Pengadilan Negeri Surakarta .4  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode 

pendekatan empiris yaitu penelitian terhadap data sekunder dan primer 

baik yang berupa peraturan, bahan pustaka dan praktek pemeriksaan di 

Pengadilan Negeri Surakarta.5 

3. Data Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder 

adalah data penelitian hukum berdasarkan kekuatan mengikatnya di 

bedakan menjadi :6 

a. Bahan hukum primer 

1) KUHP 

2) KUHAP 

3) UU No. 4 tahun 2004 (tentang Kehakiman) 

4) Yurisprudensi 

 

 
                                                                 

4 M. Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 89 
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1985, hal 52 
6 Ibid, hal 54 
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b. Bahan hukum sekunder 

Meliputi buku-buku atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas, baik karangan serjana terkemuka dalam bentuk 

buku teks ilmiah maupun artikel-artikel pada majalah ilmiah atau 

sumber-sumber tertulis lainnya. 

c. Bahan hukum tersier 

Meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: 

1) Kamus Bahasa Indonesia, 

2) Kamus Hukum. 

4. Metode  Pengumpulan Data 

a. Penelitian Perpustakaan  

Yaitu penelitian dengan cara mencari, menghimpun serta 

mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas yaitu: bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terutama yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk melengkapi dan 

mengklarifikasi validitas data. 

b. Interview/Wawancara 

Yaitu merupakan tehnik pengumpulan data dimana penulis 

melakukan percakapan atau tatap muka yang terarah kepada pihak yang 

beracara guna memperoleh keterangan a tau data-data yang diperlukan, 

yang dalam penelitian ini wawancara adalah dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta. 
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5. Metode Analisis Data 

Yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

peraturan perundang-undangan dan bahan atau buku bacaan yang 

berkaitan dengan penangguhan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, yang kemudian dipadukan dengan pendapat responden, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu ditarik 

suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang 

ada.  

 
G. Sistematika Penulisan 

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada dasarnya 

untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang lingkup dari 

skripsi ini. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB  I tentang pendahluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistimatika penulisan.  

BAB II tentang tinjauan psutaka yang terdiri dari tinjauan umum 

tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan dan 

tinjauan umum tentang proses pemeriksaan di persidangan.  

BAB III tentang paparan kasus tentang tindak pidana penipuan.  

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 

pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum 
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pidana di Pengadilan Negeri Surakarta dan motivasi seseorang melakukan 

tindak pidana serta hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana 

penipuan dalam perspektif Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta.  

BAB V tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


