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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, setiap manusia pada 

dewasanya mempunyai tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

berupa kebutuhan materil maupun kebutuhan immateriil demi terciptanya 

kebutuhan rumah tangga yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Namun didalam 

upaya mencapai hal tersebut diperlukan adanya upaya- upaya yang tidak terlepas 

dari kegiatan komunitas masyarakat itu sendiri.
1
 

Kadang kala di dalam mengupayakan agar terciptanya kebutuhan  hidup 

yang notabene tidak terlepas  dari kegiatan komunitas masyarakat dimaksud 

secara lancar tertib dan damai, dan sejalan terciptakan kehidupan masyarakat yang 

sejalan dan harmonis, akan tetapi  sebaliknya akan terciptakan kepentingan yang 

masing-masing, bertubrukan, bertentangan antara satu sama lainnya. Kondisi yang 

demikian cenderung dapat mengakibatkan timbulnya pertikaian, pertentangan dan 

kekacauan atau dewasa  ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan 

anarkis baik antara orang perorangan maupun antara sekelompok dengan 

sekelompok lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat . Hal ini pada dasarnya 

bukanlah merupakan tujuan hidup manusia baik sebagai makhluk pribadi, sebagai 

makhluk yang bermasyarakat dan makhluk yang bernegara dibawah naungan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Adapun yang di maksud dengan Norma Hukum itu sendiri menurut Kansil 

adalah:  

“Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa 

untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat”
2 

Pelanggaran terhadap kaidah atau norma hukum yang mengakibatkan 

terganggunya rasa keadilan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan 

masyarakat mendapatkan reaksi atau sanksi dari masyarakat ketentuan hukum 

yang diciptakan oleh pemegang kedaulatan hukum yaitu Negara melalui Lembaga 

dan aparatnya. 

          Salah satu kaidah hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada yang 

merupakan dasar permasalahan Skripsi ini adalah kaidah hukum pidana, tegasnya 

adalah hukum pidana. 

Yang dimaksud dengan hukum pidana menurut beberapa pakar adalah : 

1. W.L.G Lemaire 

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) 

telah di kaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 

penderitaan yang bersifat khusus. 

 

2. W.F.C. Van Hattum 

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari azas-azas dan peraturan-

peraturan yang di ikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum 

lainnya dimana itu mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum 

umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat 

melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
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peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa 

hukuman.
3
 

 

3. W.P.J. Pompe 

Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata 

dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu 

keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum 

yang diabstraktir dari keadaan-keadaan yang konkrit.
4
 

 

4. Wirjono Prodjodikoro 

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “Pidana” 

berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa 

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak 

dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari  dilimpahkan.
5
 

 

5. Satochid Kartanegara 

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan 

bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan 

keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain 

yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan 

atau keharusan nama disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini 

dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, 

menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.
6
 

 

          Sedangkan pengertian “hukum pidana” yang lebih lengkap dan lebih 

sempurna disampaikan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa; 

“Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana 

sebagai mana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
7
 

Untuk dapat seseorang katakan melanggar hukum pidana, apabila ia 

ternyata dengan sengaja atau kalalaiannya melakukan suatu tindak pidana atau 

sengaja tidak melaksanakan keharusan untuk melakukan suatu perbuatan yang 

diwajibkan oleh hukum pidana. Perbuatan dimaksud dinamakan sebagai “Delik 

atau Tindak Pidana”
8 

Kemudian hukum pidana di maksud adalah merupakan aturan yang akan 

diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti 

kesalahannya di muka sidang peradilan. Karena tidak setiap orang yang 

melakukan tindak pidana kemudian senantiasa dapat di pidana, hal ini tergantung 

dari apakah orang tersebut di dalam melakukan tindak pidana itu terbukti 

mempunyai kesalahan atau tidak, sebab karma orang yang terbukti bersalah yang 

dapat dipidana. 

Dalam hal ini di kenal azas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf 

Zonderschuld-Belanda), (Ohne Schuld Keine Strafe-Jerman), (Actus Non Facit 
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Reum, Nisi Mens Sit Rea-Latin), (An Act Not Guilty Unless The Mind Is Guilty-

Inggris)”
9
 

Dalam permasalahan yang muncul tentang Tindak Pidana Penipuan Secara 

Bersama-sama kasus posisinya sebagai berikut : 

Kasus Posisi 

Bahwa seorang laki-laki bernama Sugiharto bin Karta (alm), Tempat 

Lahir-Sukabumi, Umur/tgl lahir-42 tahun (21 Februari 1967,Kebangsaan-

Indonesia, Tempat tinggal-Jalan Mekar Arum Nomor 04 RT.03/01 Kelurahan 

Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, Agama-Islam, Pekerjaan-

Swasta, bersama-sama dengan Imat Hidmatika binti Hasan Mustopa, Meily 

Purnamasari binti M.Romdhon (alm), Usep Yuliana bin Ahdiat pada bulan 

Oktober 2009 s/d September 2010 bertempat di BMT (Baetul Mal Wattamwil ) 

Gunadienusa Jalan Cigending Nomor 14 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan 

Ujungberung Kota Bandung telah melakukan penipuan secara bersama-sama 

dengan memberikan tawaran berupa tabungan dan deposito berjangka untuk para 

nasabah dengan memberikan keuntungan berupa bunga, sehingga menarik minat 

para nasabah untuk menyimpan uangnya pada Koperasi BMT tersebut  untuk 

dipinjamkan lagi kepada debitur lain tanpa seijin nasabah yang menabung maupun 

yang mendepositokan. 

Beberapa nasabah yang sudah menabungkan uangnya berupa tabungan 

atau deposito berjangka adalah Saksi Yadi Cahyadi sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh 

juta delapan ratus ribu rupiah, saksi Eti Rohaeti sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta 
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lima ratus ribu rupiah),saksi Yuyu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu 

rupiah), saksi Wawan Setiawan sebesar Rp.15.570.000,- (lima belas juta lima 

ratus tujuh puluh ribu rupiah),saksi Radi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta 

rupiah), saksi Enung Siti Nurjanah sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta 

lima ratus ribu rupiah), saksi Eti Supriyati sebesar Rp.9.800.630,- (sembilan juta 

delapan ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah) serta saksi Wiwin Winarti sebesar 

Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).dan beberapa para peminjam antara 

lain, saksi Ny.Kuraesin sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi 

Nunung Maryati binti Lodin (alm) dengan pinjaman sebesar Rp.5000.000,- (lima 

juta rupiah), saksi Dadang Suyanto dengan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah), saksi Euis Atikah dengan pinjaman sebesar Rp.1000.000,- 

(sejuta rupiah), saksi Lili Muslihati binti Cece Juhara dengan jumlah pinjaman 

sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), saksi Suwartini binti Matngadimun 

(alm) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi 

Vita Cahyawati dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga 

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Bahwa pada saat para saksi akan mengambil uang tabungan maupun uang 

deposito yang telah jatuh tempo, pihak Koperasi BMT yang dalam hal ini para 

pelaku tidak dapat memberikan uang para saksi tersebut dengan alasan kas 

Koperasi BMT tersebut kosong karena dipinjamkan kepada para debitur, 

selanjutnya para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian 

untuk pengusutan lebih lanjut. 
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Akibat perbuatan para pelaku, para Saksi dirugikan sejumlah Rp. 

112.635.630 (seratus dua belas juta enam  ratus tiga puluh lima ribu enam ratus 

tiga puluh rupiah). 

Atas perbuatan maka para terdakwa kemudian ditangkap, ditahan dan 

diajukan ke muka persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung. 

Didalam sidang peradilan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Sugiharto 

bin Karta (alm) bersama-sama dengan karyawannya yang bernama Imat 

Hidmatika bin H.Hasan Mustofa, Meily Purnamasari binti M.Romdhon (alm), 

Usep Yuliana bin Ahdiat didakwa dengan Dakwaan Alternatif yang terdiri dari 

Dakwaan Pertama bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana 

pasal-378 jo pasal-55 ayat(1) Kuhp atau Dakwaan Kedua bahwa perbuatan 

Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal-372 jo pasal-55 ayat(1) ke-1 KUHP. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akhirnya Jaksa 

Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Drs. Sugiharto bin Karta (alm) 

telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan “Penggelapan 

Secara Bersama-Sama” sebagaimana  diatur dan diancam pidana pasal-372 jo 

pasal-55 ayat(1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua, Terdakwa Drs. 

Sugiharto bin Karta (alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan 

Terdakwa Imat Hidmatika binti H. Hasan Mustopa dan Terdakwa Usep Yuliana 

bin Ahdiat telah terbukti secara syah dan turut serta melakukan perbuatan 

“Penggelapan Secara Bersama-Sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana 

pasal-372 KUHP jo pasal 14a KUHP dengan pidana penjara masing-masing 

selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa Meiliy Purnamasari binti M. 
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Romdhon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

perbuatan pidana Penggelapan. 

Di dalam perkembangan masyarakat yang semakin mengglobal yang 

diiringi hasil pembangunan di segala bidang yang satu pihak membawa dan 

kesejahteraan bagi masyarakat, namun di lain pihak masih banyak orang-orang 

atau kelompok orang yang tidak mampu untuk menyesuaikan dalam hal 

perkembangan dan hasil pembangunan bahkan dampak negatif dari pembangunan 

akan mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan yang semakin bervariasi disertai 

tumbuhnya pelaku-pelaku kejahatan yang baru. 

Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini bukan hanya saja di lakukan oleh 

seorang pelaku saja melainkan telah bergeser secara variatif kearah kejahatan 

yang dilakukan oleh lebih dari seorang bahkan menjadi kejahatan yang di lakukan 

oleh sekelompok manusia secara bersama-sama secara kolektif. Dalam hal yang 

demikian Hukum Pidana dalam hal ilmitatif telah mengaturnya di dalam 

ketentuan Bab- V Buku- I KUHP (pasal 55 sampai dengan pasal 62) yang 

mengatur mengenai “Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana” atau juga di 

kenal dengan “Turut Serta melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama”. 

Hal ini tentunya bermaksud untuk mengatur sampai sejauhmana keterlibatan 

seseorang dan penaggungjawaban pidana dalam melakukan tindak pidana yang 

dilakukan secara bersama-sama. 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dimaksud penulis mencoba 

membatasi permasalahan secara sempit dan sederhana, sehingga didalam 
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penulisan Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung  Nomor: 217/Pid/B/2010/Pn.Bdg Tentang Penipuan yang Dilakukan 

Secara Bersama-Sama”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana penipuan yang dilakukan secara bersama- sama? 

2. Bagaimanakah Analisis Yuridis tentang putusan pidana penipuan yang 

dilakukan secara bersama- sama? 

3. Nilai Hukum apa yang dapat diambil dari putusan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor 217/PID/B/2010/PN.BDG? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah 

sebagai berikut : 

Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui proses pertimbangan hukum  

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penipuan yang dilakukan secara 

bersama-sama,untuk mengetahui Analisis Yuridis tentang putusan pidana 

penipuan yang dilakukan secara bersama- sama dan untuk mengetahui nilai 

hukum apa yang dapat diambil dari putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

217/PID/B/2010/PN.BDG. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup masalah kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis. 
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1. Kegunaan teoritis 

Penulisan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara 

teoritis dalam rangka memperkaya dan mengembangkan teori ilmu hukum pidana, 

khususnya yang berkenaan dengan proses penyelesaian tindak pidana penipuan yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari seorang pelaku sebagaimana Putusan 

Pengadilan Nomor 217/PID/B/2010/PN.BDG. 

2. Kegunaan praktis 

Penulisan  ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi 

dan praktisi hukum yang bergerak dalam bidang penegakan hukum tentang 

Tindak Pidana Penipuan Secara Bersama-sama. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Berbicara mengenai putusan Pengadilan, Maka pada dasarnya 

mempermasalahkan sampai sejauhmana Pengadilan menerapkan pertanggung 

jawaban hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

dan kemudian diperiksa serta diadili di depan sidang pengadilan. Sehubungan 

dengan masalah ini, maka erat kaitannya dengan ketentuan pasal-1 ayat(1) KUHP 

yang di kenal dengan Azas Legalitas artinya bahwa orang di anggap melakukan 

suatu tindak pidana diatur dengan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Peraturan perundang-undangan 

pidana dimaksud dikenal sebagai Hukum Pidana. 

 Untuk menjelaskan masalah luas lingkup hukum pidana maka perlu 

dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut : 
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1. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana 

Istilah “Hukum Pidana” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

yaitu”strafrecht”. Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Adapun 

pengertian atau yang dimaksud dengan Hukum Pidana itu sendirimenurut 

beberapa pakar dinyatakan  sebagai berikut : 

a. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagai mana yang telah diancamkan. 

b. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar 

larangan tersebut.
10

 

Pengertian hukum pidana menurut  Moeljatno dapat dikatakan merupakan 

pengertian yang luas dan lengkap. Hal ini disebabkan oleh karena selain meliputi 

hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana juga 

dalam pengertiannya itu sama sekali tidak dinyatakan siapa yang menentukan 

hukum pidana itu melainkan hanta dinyatakan “………………hukum yang 

berlaku di suatu negara”. Sehingga dari pengertian hukum pidana menurut 

Moeljatno itu dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat-pun mendapat tempat 

didalamnya. 

Hukum Pidana Khusus (bijzonder strafecht) (jus Specialie), adalah hukum 

pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu (anggota ABRI 
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dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara-perkara 

pidana tertentu (seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak 

pidana narkotika, dan lain-lain). Hukum pidana khusus jelas dimuat dalam 

peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP. 

Hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus adalah 

ketentuan hukum pidana umum ini berlaku disamping ketentuan-ketentuan hukum 

pidana khusus sebagai hukum pelengkap. Ketentuan hukum pidana khusus dapat 

menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal penyimpangan ini, 

maka yang dipakai adalah ketentuan hukum pidana khusus. 

Hai ini merupakan penjelmaan dari suatu adaglum klasik yang dirumuskan 

dalam bahasa latin yang berbunyi “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” 

(ketentuan hukum khusus menyimpangkan ketentuan hukum umum). Dasar 

hukum penyimpangan ini adalah ketentuan pasal- 103 KUHP yang menyatakan:  

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab-VIII buku ini juga 

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan 

lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan 

lain”.  

 Menurut ketentuan itu artinya bahwa tindak pidana yang terdapat dalam 

perundang-undangan Hukum Pidana diluar KUHP tunduk pada aturan umum 

dalam buku- 1 KUHP, kecuali jika diatur secara khusus. 

Di samping dikenalnya undang-undang pidana khusus diluar KUHP, maka 

didalam KUHP dikenal dengan adanya tindak pidana khusus diantaranya bahkan 
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M. Sudradjat Bassar menyebutnya sebagai “Tindak-tindak pidana tertentu dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan. 

b. Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tentang kekayaan 

orang. 

c. Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang. 

d. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kehormatan orang. 

e. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan. 

f. Kejahatan mengenai pemalsuan. 

g. Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai kedudukan 

negara.
11

 Kejahatan atau tindak pidana yang dibahas dalam Skripsi ini 

adalah kejahatan penipuan yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku 

secara bersama-sama, sehingga oleh karenanya termasuk kedalam 

perbuatan curang (bedrog). 

 

F. Metode Penulisan 

1. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
12

  

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah 

metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu 
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 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press. Cetakan Ketiga. 1986, Hal.3.  
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permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering disebut penelitian doktrinal, 

karena obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan 

bahan pustaka.  

2. Jenis Data  

Jenis data yang dipilh adalah jenis data kualitatif yaitu data yang 

dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan 

terhadap masalah yang dirumuskan.  

3. Sumber Data  

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat dan 

berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  

3) Putusan Pengadilan Negeri Bandung  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan pengkajian seperti 

buku-buku literatur, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, situs 

internet dan data-data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi, seperti 

kamus istilah hukum serta data-data lainnya yang terkait.  
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4. Metode analisa data  

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis secara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penjelasan-

penjelasan yang tidak dapat ditunjukan oleh angka dan tidak dapat dihitung. 


