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  BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai analisis pertimbangan 

hakim dalam memutus tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik 

terhadap Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk, Penulis terlebih dahulu 

akan memaparkan gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Demak. 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Demak 

Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Demak yang 

dipimpin oleh seorang Sultan bernama Sultan Raden Patah. Kerajaan 

tersebut juga terkenal dengan Kerajaan Bintoro. Kedatangan para wali 

tersebut merupakan awal mula berdiri dan diterapkannya suatu sistem 

peradilan yang berlaku khususnya di Kota Demak, yang semula bersifat 

kedaerahan hanya berdasar pada hukum yang terdapat pada kitab suci 

agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak. Namun seiring 

dengan perkembangan bersifat modern yang lebih kita kenal dengan 

Pengadilan yang mana tidak hanya bersumber pada kitab suci agama dan 

hukum yang berlaku di masyarakat Demak serta dalam penerapan 

hukum di Pengadilan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang yang 

berasal dari penjajah yang pernah bercokol di Indonesia yang sampai 

sekarang masih diterapkan dalam upaya penegakan hukum di Negara 

Indonesia pada umumnya dan di Kota Demak khususnya. 

Pengadilan Negeri Demak didirikan pada tahun 1901, bangunan 

Gedung yang lama berada di Jalan Pemuda No. 71 Demak berdiri di atas 
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tanah seluas 1.920 m2. Keberadaan gedung Pengadilan Negeri Demak 

menyesuaikan perkembangan Kota dengan berpindahnya domisili 

kantor di Jalan Sultan Trenggono No 27 Demak, berdiri diatas lahan 

seluas 3.000 m2. Terdapat 4 ruang sidang di gedung ini yang dapat 

digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga 

dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak dan pada tanggal 10 

Agustus 1992 gedung Pengadilan Negeri Demak yang baru tersebut 

diresmikan. 

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang terletak di 

kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan dan 249 Desa/Kelurahan, 

yaitu : 

1) Kecamatan Mranggen 

2) Kecamatan Karangawen 

3) Kecamatan Guntur 

4) Kecamatan Sayung 

5) Kecamatan Karang Tengah 

6) Kecamatan Wonosalam 

7) Kecamatan Dempet 

8) Kecamatan Gajah 

9) Kecamatan Karanganyar 

10) Kecamatan Mijen 

11) Kecamatan Demak 

12) Kecamatan Bonang 

13) Kecamatan Wedung 
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14)  Kecamatan Kebonagung 

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Demak
47

: 

VISI 

“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung”  

MISI 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 

kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan 

peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan 

peradilan. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penipuan 

dalam Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor 

173/Pid.B/2017/Pn.Dmk. 

Pada perkara tersebut, terdapat 4 (empat) dakwaan yang bersifat 

alternatif untuk menjerat terdakwa dalam perkara putusan Nomor 

173/Pid.B/2017/PN Dmk, sebagai berikut : 

1) Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

mengenai Penipuan. 

2) Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

mengenai Penggelapan. 
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3) Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengenai Penipuan dalam transaksi elekronik. 

4) Pasal 5 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Dakwaan merupakan dasar penting suatu hukum acara pidana, 

karena berdasarkan surat tersebut Hakim akan memeriksa perkara 

tersebut. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan, pemeriksaaan 

tidak batal jika batas-batas dilampui, namun putusan hakim hanya boleh 

mengenai peristiwa-peristiwa yang termuat dalam surat dakwaan
48

. 

Hakim yang menangani perkara tersebut, akhirnya memutus 

dengan menggunakan dakwaan Kesatu mengenai Penipuan. Untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana 

penipuan dalam transaksi elektronik, maka Penulis menyajikan data 

hasil penelitian di Pengadilan Negeri Demak, yang merupakan hasil 

wawancara dengan salah satu Hakim yang menangani perkara tersebut.    

Penulis terlebih dahulu akan menjabarkan mengenai informasi 

perkara putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk, sebagai berikut : 

1. Identitas Perkara 

Nama lengkap   : Sayid Abdullah Binti Abud Sayidah  

Tempat lahir  : Jakarta  

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 16 April 1982  

Jenis kelamin   : Perempuan  
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 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167. 
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Kewarganegaraan  : Indonesia  

Tempat tinggal  : Jalan Bunga Rampai VIII Gang I 

Nomor 27 RT.001 RW.006, Kelurahan 

Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, 

Kota Administratif Jakarta Timur, atau 

Limus Pratama Regency F.2/20 

RT.006 RW.011, Desa Cileungsi, 

Kabupaten Bogor  

Agama   : Islam  

Pekerjaan   : Mengurus Rumah Tangga  

Pendidikan   : Diploma satu. 

2. Kasus Posisi  

Kasus ini bermula ketika terdakwa Sayidah Binti Abud 

Sayid Abdullah, pada tanggal 1 Maret s.d. 29 April 2014, 

bertempat di Jalan Bunga Rampai VIII Gang I Nomor 27 

RT.001 RW.006, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren 

Sawit, Kota Administratif Jakarta Timur, setidak-tidaknya 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan 

bertempat di Limus Pratama Regency F.2/20 RT.006 RW.011, 

Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, daerah hukum Pengadilan 

Negeri Cibinong, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 

(2) KUHAP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih 

dekat pada Pengadilan Negeri Demak, maka Pengadilan Negeri 

Demak berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud 
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untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang, yang termuat dalam pasal 378 KUHP.  

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Terdakwa Sayidah memposting penjualan barang 

elektronik dengan harga murah, berupa telepon genggam dan 

sejenisnya diantaranya merek Samsung, Blackberry, dan Sony 

melalui media sosial berupa Akun Facebook atas nama Dea 

Salma Jakaria dan Pin Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas 

nama SayidahDSF-Arminareka Perdana. Penjualan tersebut 

menggunakan sistem transaksi Pre Order, yang mana korban 

harus melunasi pembayaran 100% (seratus persen), kemudian 

terdakwa akan mengirimkan barang elektronik sesuai pesanan. 

Terdakwa tidak memberitahu akan kepastian pengiriman 

pesanan barang tersebut, meskipun pembeli telah membayar 

lunas.  

Korban Shintya Wahyu Annisya, yang melihat postingan 

terdakwa tertarik untuk membeli barang elektronik tersebut, 

kemudian dilakukan pemesanan telepon genggam dan 

sejenisnya dengan membayarkan uang melalui transfer melalui 

Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006218990, Rekening 
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Bank Central Asia Nomor: 4060708342, dan Rekening Bank 

Rakyat Indonesia Nomor: 720501007352530;  

Korban sebelumnya telah melakukan transaksi dengan 

terdakwa, dan terdakwa telah mengirimkan barang elektronik 

sesuai pesanan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah 

korban meningkatkan nilai transaksinya, dengan pesanan 

kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dengan nilai 

keseluruhan sebesar Rp 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa tidak 

mengirimkan barang elektronik sesuai pesanan kepada Shintya 

Wahyu Annisya ataupun mengembalikan uang yang 

diterimanya, sebagai berikut: 

- Pesanan Kelima 

No. Type Jumlah 

Unit 

Total 

1 Samsung Grand 

Duos 

253 Rp. 

253.000.000,00 

2 Samsung Note 3 11 Rp. 44.000.000,00 

3 Samsung Galaxy 

Core 

6 Rp. 7.200.000,00 

4 Samsung Galaxy 

Chat 

24 Rp. 12.000.000,00 

5 Samsung Galaxy 

S3 

17 Rp. 16.150.000,00 

6 Samsung Galaxy 

Star 

66 Rp. 19.800.000,00 

7 Samsung Galaxy 

Fame 

11 Rp. 9.350.000,00 

8 Samsung Tab 3 7” 16 Rp. 24.000.000,00 

9 Samsung Tab 3 8” 5 Rp. 11.000.000,00 

10 Samsung Galaxy 

S4 

2 Rp. 7.000.000,00 

11 Samsung Galaxy 

S4 m 

11 Rp. 25.000.000,00 

12 BB Q5 3 Rp. 6.000.000,00 
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13 BB Q10 1 Rp. 4.000.000,00 

14 BB Z10 1 Rp. 3.000.000,00 

15 Andromax C 26 Rp. 7.800.000,00 

16 Andromax T 8 Rp.5.600.000,00 

17 Andromax U2 11 Rp. 8.800.000,00 

18 Andromax Z 2 Rp. 2.400.000,00 

19 Sony Eksperia Z1 3 Rp. 12.000.000,00 

20 Ipad Mini 2 Cell 2 Rp. 8.000.000,00 

Jumlah  478 Rp. 

485.400.000,00 

 

- Rincian pembayaran :  

1. Uang Muka dibayarkan pada tanggal 1 Maret s.d 

13 Maret 2014, melalui Rekening BCA, BRI, dan 

MANDIRI. Dengan jumlah Rp. 295.000.000,00. 

2. Dan pelunasan dilakukan pada tanggal 9 April s.d 

16 April 2014, melalui Rekening BCA, BRI, dan 

MANDIRI. Dengan jumlah Rp. 190.400.000,00. 

- Pesanan Keenam 

No Type Jumlah 

Unit 

Total 

1 Samsung Grand Duos 41 Rp. 53.000.000,00 

2 Samsung Galaxy S4 4 Rp. 16.000.000,00 

3 Samsung Galaxy Tab 7” 4 Rp. 8.000.000,00 

4 Samsung Galaxy Note 3 3 Rp. 18.000.000,00 

5 Samsung Galaxy Chat 4 Rp. 2.800.000,00 

6 Samsung Galaxy S3 3 Rp. 3.300.000,00 

7 Samsung Galaxy Frend 4 Rp. 3.600.000,00 

8 Samsung Galaxy Mega 3 Rp.9.000.000,00 

9 Samsung Galaxy Star 13 Rp. 5.850.000,00 

10 Andromax Z 3 Rp. 3.600.000,00 

11 Andromax C 10 Rp. 4.500.000,00 

12 Iphone 5S 1 Rp. 6.000.000,00 

13 BB Q5 9 Rp. 16.200.000,00 

Jumlah 103 Rp. 150.150.000,00. 
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- Rincian Pembayaran : 

1. Uang Muka dibayarkan pada tanggal 26-27 

Maret 2014, melalui Rekening BRI, MANDIRI, 

BCA. Dengan jumlah Rp. 100.000.000,00.  

- Pesanan Ketujuh 

No. Type Jumlah 

Unit 

Total 

1 Samsung Grand Duos 3 Rp. 4.500.000,00 

2 Samsung Grand Duos 2 10 Rp. 20.000.000,00 

3 Samsung Galaxy S4 

Mini 

7 Rp. 14.000.000,00 

4 Samsung Galaxy Core 2 Rp. 2.800.000,00 

5 Samsung Galaxy Star 2 Rp. 900.000,00 

6 Samsung Galaxy Chat 1 Rp. 600.000,00 

7 Samsung Galaxy S3 6 Rp. 6.000.000,00 

8 Samsung Galaxy Fame 5 Rp. 3.750.000,00 

9 Samsung Galaxy Note 3 5 Rp. 20.000.000,00 

10 Samsung Galaxy Mega 2 Rp. 5.000.000,00 

11 Sony Eksperia Z1 3 Rp. 9.000.000,00 

12 BB Z10 3 Rp. 3.000.000,00 

13 BB Q15 1 Rp. 1.000.000,00 

14 Andromax Z 1 Rp. 1.500.000,00 

Jumlah 45 Rp. 

93.050.000,00. 

- Rincian Pembayaran : 

1. Uang Muka dibayarkan pada tanggal 24 April 

2014, melalui Rekening BCA, BRI, MANDIRI. 

Dengan jumlah Rp. 55.000.000,00. 

- Pesanan Kedelapan 

- Rincian barang elektronik yang dipesan dan rincian 

pembayaran : 

1. Samsung Galaxy Grand 2 sebanyak 20 Unit, 

dengan harga satuan Rp. 1.500.000,00. Uang 

muka yang telah dibayarkan pada tanggal 29 
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April 2014 melalui BCA, dengan jumlah 

18.000.000,00. 

Berdasarkan hasil wawancara, pertimbangan Hakim yang 

memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Yuridis 

Ibu Hakim Novita menjelaskan bahwa
49

 : 

“Pertimbangan Hakim dilakukan berdasarkan pada 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk 

menentukan suatu perkara, alat bukti (keterangan 

saksi dan terdakwa), yang selanjutnya disesuaikan 

dengan barang bukti selama di persidangan, maka 

diperoleh fakta-fakta hukumnya. Dari fakta-fakta 

hukum selama di persidangan tersebut, maka timbul 

keyakinan Hakim untuk menyimpulkan pasal mana 

yang sesuai dengan perkara tersebut.”  

 

Pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah sebagai berikut: 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar 

untuk menentukan suatu perkara, terdapat 4 (empat) 

dakwaan yang bersifat alternatif yang didakwakan kepada 

terdakwa, yaitu : 

1) Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) mengenai Penipuan. 

Digunakannya pasal tersebut, karena diketahui 

dari keterangan terdakwa yang menyatakan 

bahwa informasi yang terdapat dalam akun 

                                                             
49 Hasil wawancara dengan Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not, Hakim di Pengadilan Negeri   

    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
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facebook tidak benar dan tidak pernah 

menginformasikan kepada teman-teman di sosial 

medianya, bahwa tidak pasti akan mengirimkan 

pesanan barang elektronik walaupun konsumen 

telah membayar lunas. 

2) Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) mengenai Penggelapan. 

Munculnya pasal tersebut, karena diketahui 

bahwa korban Shintya telah melakukan transaksi 

pembayaran pembelian barang elektronik kepada 

terdakwa, yang mana pesanan kelima telah 

dilunasi, dan uang muka untuk pesanan keenam, 

ketujuh dan delapan. Namun terdakwa tidak 

mengirimkan pesanan barang elektronik tersebut. 

3) Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan 

dalam transaksi elekronik. 

Munculnya pasal tersebut, karena terdakwa 

telah menggunakan sarana media elektronik 

berupa akun facebook, yang didalamnya memuat 

pernyataan bahwa terdakwa menjual barang 

elektronik dengan harga murah dibawah harga 

pasaran berupa telepon genggam dan sejenisnya. 
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Terdakwa tidak menginformasikan kepada teman-

teman di sosial medianya, bahwa tidak pasti akan 

mengirimkan pesanan barang eletronik walaupun 

konsumen telah membayar lunas. 

4) Pasal 5 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

Munculnya pasal tersebut, karena korban telah 

melakukan pembayaran sejumlah Rp. 

658.400.000,00 (enam ratus lima puluh delapan 

juta empat ratus ribu rupiah) untuk pesanan 

barang elektronik kepada terdakwa. Namun 

terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan 

tersebut dan juga tidak mengembalikan uang yang 

diterimanya. 

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, dalam hal ini jaksa 

penuntut umum mengalami keragu-raguan dalam menentukan 

pasal mana yang akan didakwakan terhadap terdakwa, karena 

terdapat terdapat beberapa pasal tindak pidana yang saling 

berkaitan corak dan ciri kejahatannya. Jaksa Penuntut Umum 

menyusun dakwaan secara alternatif, untuk memberi 

keleluasan pada hakim untuk menerapkan hukum mana yang 

lebih tepat pada dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta di 

persidangan. 
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Jaksa Penuntut Umum dapat juga menggunakan dakwaan 

yang komulatif, karena perbuatan dari terdakwa yang 

melakukan penipuan masuk dalam beberapa peraturan, yang 

diatur dalam KUHP dan undang-undang ITE, hal itu disebut 

dengan Concursus Idealis. 

Majelis Hakim memutus dengan menggunakan dakwaan 

kesatu, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) mengenai Penipuan, karena Hakim berkeyakinan 

bahwa perbuatan dari terdakwa telah sesuai dengan unsur-

unsur delik yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu : 

1) Unsur “Barangsiapa”  

Barangsiapa yang dimaksud pada unsur ini 

yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek 

Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan 

ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.  

Ibu Hakim Novita mengatakan
50

 : 

“orang yang didakwakan dan dihadirkan di 

persidangan sesuai dengan fakta yang 

terungkap, baik melalui keterangan saksi-

saksi, keterangan terdakwa sendiri di depan 

persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa, 

benar terdakwa Sayidah Binti Abud Sayid 

Abdullah adalah pelaku dari tindak pidana 

yang didakwakan, sehingga tidak terjadi error 

in person.”  

 

Pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya 

alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat 

                                                             
50 Hasil wawancara dengan Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not, Hakim di Pengadilan Negeri 

    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
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menghapuskan sifat pidananya serta adanya 

kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa. 

Maka unsur barangsiapa telah terpenuhi. 

2) Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum 

Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau 

Sebagian adalah Kepunyaaan Orang Lain” 

Dengan Sengaja diartikan sebagai Willens En 

Weten yang berarti seseorang melakukan sesuatu 

perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) 

perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti 

(weten) dari perbuatannya itu. 

Pengertian unsur “melawan hukum” yaitu 

perbuatan yang dilakukan tanpa hak, atau wewenang, 

ataupun melanggar hukum. Sifat melawan hukum 

merupakan unsur mutlak daripada perbuatan pidana. 

Unsur “memiliki” yaitu menguasai barang 

bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang 

atas barang tersebut. Terhadap unsur ini, majelis 

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa 

Sayidah menggunakan media sosial berupa Akun 

Facebook atas nama Dea Salma Jakaria dan Pin 

Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas nama Sayidah-

DSF-Arminareka Perdana, yang memuat informasi 
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mengenai penjualan barang elektronik dengan harga 

murah dibawah harga pasaran, berupa telepon 

genggam dan sejenisnya diantaranya merek Samsung, 

Blackberry, dan Sony. Terdakwa menyadari 

informasi yang terdapat dalam Akun Facebook dan 

Pin Blackberry tersebut tidak benar dan terdakwa 

tidak memberitahu akan kepastian pengiriman 

pesanan barang tersebut, meskipun pembeli telah 

membayar lunas.  

Korban Shintya Wahyu Annisya, yang 

melihat postingan terdakwa tertarik untuk membeli, 

sehingga terjadi kesepakatan jual beli melalui media 

elektronik Blackberry Messenger antara terdakwa 

Sayidah Binti Abud Sayid Abdullah dengan Shintya 

Wahyu Annisya. Korban Shintya membayarkan uang 

pesanannya melalui transfer Rekening Bank Mandiri 

Nomor: 1290006218990, Rekening Bank Central 

Asia Nomor: 4060708342, dan Rekening Bank 

Rakyat Indonesia Nomor: 720501007352530;  

Pada awalnya kesepakatan antara korban dan 

terdakwa berjalan lancar, yang mana terdakwa 

mengirimkan barang elektronik sesuai pesanan saksi 

korban untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan 

keempat. Setelah transaksi kelima, keenam, ketujuh, 
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dan kedelapan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 

658.400.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta 

empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mengirimkan 

barang sesuai pesanan dengan alasan barang tidak 

ada, dan tidak mengembalikan uang milik saksi 

korban. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 

maka unsur inipun telah terpenuhi. 

3) Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat 

Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian 

Kebohongan”  

Ibu Hakim Novita mengatakan, dalam unsur 

ini terdakwa telah menggunakan akun Facebook atas 

nama Dea Salma Jakaria, yang mana nama tersebut 

tidak dikenal umum, walaupun Blackberry Messenger 

atas nama terdakwa sendiri. Dalam unsur ini 

digunakan kalimat “atau” sehingga bersifat alternatif, 

sehingga tidak semua unsur harus terpenuhi atau 

dijelaskan
51

. 

Terhadap unsur ini, majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

Berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan 

oleh terdakwa, bahwa awalnya saksi Shintya Wahyu 
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    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
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Annisya mengenal terdakwa Sayidah Binti Abud 

Sayid Abdullah melalui media sosial berupa Akun 

Facebook atas nama Dea Salma Jakaria dan Pin 

Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas nama Sayidah-

DSF-Arminareka Perdana, yang di dalamnya memuat 

informasi elektronik berupa tulisan, gambar, dan foto 

yang menawarkan penjualan barang elektronik 

dengan harga murah dibawah harga pasaran, berupa 

telepon genggam dan sejenisnya diantaranya merek 

Samsung, Blackberry, dan Sony. 

Terdakwa menyadari informasi yang terdapat 

dalam Akun Facebook dan Pin Blackberry tersebut 

tidak benar dan tidak memberitahu akan kepastian 

pengiriman pesanan barang tersebut, meskipun 

pembeli telah membayar lunas. 

Kemudian saksi Korban Shintya Wahyu 

Annisya dengan terdakwa Sayidah Binti Abud Sayid 

Abdullah telah membuat surat kesepakatan tertanggal 

2 Juli 2014 yang intinya terdakwa akan 

mengembalikan uang milik saksi korban jika tidak 

sanggup mengirimkan barang atas permintaan saksi 

korban dengan batas waktu sampai tanggal 09 Juli 

2014, namun sampai dengan waktu yang telah 

disepakati Terdakwa tidak bisa mengembalikanya.  
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Perbuatan terdakwa Sayidah Binti Abud Sayid 

Abdullah tersebut telah mengakibatkan Shintya 

Wahyu Annisya menderita kerugian sebesar Rp 

658.400.000 (enam ratus lima puluh delapan juta 

empat ratus ribu rupiah).   

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

maka unsur inipun telah terpenuhi. 

4) Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 

hutang maupun menghapuskan piutang” 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

persidangan, sebagai berikut : 

Terdakwa Sayidah Binti Abud Sayid Abdullah 

pada bulan Maret sampai dengan April memposting 

suatu informasi mengenai penjualan barang 

elektronik dengan harga murah melalui akun 

Facebook atas nama Dea Salma Jakaria dan Pin 

Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas nama Sayidah-

DSF-Arminareka Perdana. 

Saksi Shintya Wahyu Annisya tertarik dengan 

penawaran dari Terdakwa, lalu saksi berteman 

menggunakan blackberry dan terjadi kesepakatan jual 

beli melalui media elektronik Blackberry Messenger 

antara terdakwa dengan saksi Shintya Wahyu 
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Annisya. Saksi selanjutnya melakukan pembayaran 

melalui transfer melalui Rekening Bank Mandiri 

Nomor: 1290006218990, Rekening Bank Central 

Asia Nomor: 4060708342, dan Rekening Bank 

Rakyat Indonesia Nomor: 720501007352530. 

Transaksi antara saksi dengan terdakwa 

sebelumnya berjalan lancar, yang mana terdakwa 

mengirimkan barang elektroni sesuai pesanan saksi, 

untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 

Namun setelah itu untuk transaksi kelima, keenam, 

ketujuh, dan kedelapan dengan nilai keseluruhan 

sebesar Rp 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak 

sanggup memenuhi sesuai pesanan dengan alasan 

barang tidak ada, ataupun mengembalikan uang milik 

saksi Shintya Wahyu Annisya. 

Semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah 

terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan. 

Jika ditelaah lebih jauh, terdapat unsur delik 

yang tidak diperhatikan oleh Hakim, yaitu transaksi 

elektronik. Unsur tersebut telah dirumuskan dalam 
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dakwaan, namun Hakim mengabaikannya, dan 

menggunakan dakwaan pertama, yang merupakan 

penipuan konvensional.  

Transaksi elektronik merupakan perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan 

perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajibannya, 

karena terdakwa mem-posting penjualan barang 

elektronik melalui media sosialnya, sehingga ada 

pernyataan kehendak dari terdakwa untuk 

memberikan pesanan sesuai permintaan korban. 

Penyelenggaran transaksi elektronik diatur 

dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik, sebagai berikut : 

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat 

dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Lingkup 

Privat meliputi Transaksi Elektronik: 

a) antar Pelaku Usaha; 

b) antara Pelaku Usaha dengan 

konsumen; 

c) antar pribadi; 
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Menurut Penulis, dalam kasus tersebut 

terdakwa yang menawarkan penjualan barang 

elektronik melalui media sosialnya, masuk ke dalam 

penyelenggaran transaksi elektronik antara pelaku 

dengan konsumen atau antar pribadi.  

Pembuktian transaksi elektronik berbeda 

dengan penipuan konvensional, karena dalam 

transaksi elektronik menggunakan informasi 

elektronik dan dokumen elektronik, yang mana alat 

bukti tersebut nantinya diteliti oleh ahli, untuk 

memperoleh kepastian.  

b. Alat Bukti 

Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri atas: 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Perkara ini, menggunakan 3 (tiga) 

alat bukti, yaitu keterangan saksi, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Dari ketiga alat bukti tersebut, 

memberi keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah, 

karena keterangan terdakwa mengaku telah melakukan 

delik yang didakwakan, walaupun terdakwa awalnya 

menyangkal dengan pernyataan barang tertahan bea cukai 

di pelabuhan, tetapi tidak menunjukkan adanya dokumen 
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impor di persidangan. Hal tersebut disesuaikan dengan 

keterangan saksi dan petunjuk: 

1) Keterangan Saksi 

(a) Saksi Shintya Wahyu Annisya binti Sutarno 

Pada intinya saksi pertama kali mengenal 

terdakwa melalui media sosial berupa Akun 

Facebook atas nama Dea Salma Jakaria dan Pin 

Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas nama Sayidah-

DSF-ArminarekaPerdana. Terdakwa memposting 

informasi mengenai penjualan barang elektronik 

dengan harga murah dibawah harga pasaran, yang 

berupa telepon genggam dan sejenisnya diantaranya 

merek Samsung, Blackberry, dan Sony. Terdakwa 

menggunakan sistem Pre Order, yang mana 

pembeli harus melunasi uang pesanan, baru 

terdakwa akan mengirimkan barang tersebut. Saksi 

kemudian  tertarik untuk melakukan pembelian 

barang elektronik kepada terdakwa, dan saksi 

melakukan pembayaran melalui transfer Rekening 

Bank Mandiri Nomor: 1290006218990, Rekening 

Bank Central Asia Nomor: 4060708342, dan 

Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor: 

720501007352530.  
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Transaksi jual beli antara saksi dengan 

terdakwa awalnya berjalan dengan lancar, sehingga 

saksi semakin meningkatkan nilai transaksinya. 

Namun untuk transaksi pesanan kelima, keenam, 

ketujuh, dan kedelapan dengan nilai keseluruhan 

sebesar Rp 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa 

tidak mengirimkan barang elektronik kepada saksi 

ataupun mengembalikan uang yang diterimanya.  

Saksi kemudian tidak melunasi pembayaran 

sebesar 100% (seratus persen) dalam transaksi 

keenam, ketujuh, dan kedelapan, karena saksi mulai 

mencurigai terdakwa, yang tidak mengirimkan 

barang pesanan kelima, walaupun saksi telah 

membayar lunas kepada terdakwa. Kemudian saksi 

meminta barang pesanan kelima, dan uang muka 

pesanan keenam, ketujuh, dan kedelapan, namun 

terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan 

tersebut, karena terdakwa telah menggunakan uang 

sebesar Rp 658.400.000 (enam ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi 

untuk kepentingan pribadinya.  

Korban dari perbuatan terdakwa ini, bukan 

hanya saksi namun banyak orang diantaranya 2 
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(dua) orang dari Bandung, sehingga terdakwa 

pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri 

Bandung sebanyak 2 (dua) kali, dalam perkara yang 

sama seperti perkara ini. 

(b) Sutarno bin Suwadi 

Pada intinya saksi merupakan anak dari saksi 

Shintya Wahyu Annisya Binti Sutarno. Kerugian 

yang dialami oleh Shintya Wahyu Annisya Binti 

Sutarno sebesar Rp 658.400.000 (enam ratus lima 

puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). 

Diantara jumlah uang tersebut, terdapat uang milik 

saksi dan temannya yang bernama Ary Setiadi bin 

Akhmam. Modus yang dilakukan terdakwa seolah-

olah sebagai penjual barang elektronik berupa 

telepon genggam dan sejenisnya diantaranya merek 

Samsung, Blackberry, dan Sony, dengan harga 

murah dan untuk mendapatkan kepercayaan dari 

Shintya Wahyu Annisya, terdakwa telah 

mengirimkan barang elektronik sesuai pesanan 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 

 Saksi Shintya semakin meningkatkan nilai 

transaksinya. Namun pada saat melakukan transaksi 

kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dengan 

nilai keseluruhan sebesar Rp 658.400.000,00 (enam 
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ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu 

rupiah), terdakwa tidak pernah mengirimkan barang 

elektronik sesuai pesanan kepada Shintya Wahyu 

Annisya ataupun mengembalikan uang yang 

diterimanya. Sebelumnya terdakwa pernah 

menjalani persidangan di Pengadilan Negeri 

Bandung sebanyak 2 (dua) kali, dalam perkara yang 

sama seperti perkara ini. 

(c) Ary Setiadi bin Akhmam 

Pada intinya saksi merupakan teman dekat 

dengan Shintya Wahyu Annisya binti Sutarno yang 

menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh 

terdakwa. Shintya Wahyu Annisya binti Sutarno 

mengalami kerugian sebesar Rp 658.400.000 (enam 

ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu 

rupiah), yang diantara jumlah uang tersebut, 

terdapat uang milik saksi dan bapaknya bernama 

Sutarno bin Suwadi. Modus yang dilakukan 

terdakwa seolah-olah sebagai penjual barang 

elektronik berupa telepon genggam dan sejenisnya 

diantaranya merek Samsung, Blackberry, dan Sony, 

dengan harga murah dibawah harga pasaran. Untuk 

mendapatkan kepercayaan dari Shintya dan 

semakin meningkatkan nilai transaksinya, terdakwa 
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telah mengirimkan barang elektronik sesuai 

pesanan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.  

Setelah mendapatkan kepercayaan dari saksi 

dengan melakukan transaksi kelima, keenam, 

ketujuh, dan kedelapan dengan nilai keseluruhan 

sebesar Rp 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh 

delapan juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa 

tidak pernah mengirimkan barang elektronik sesuai 

pesanan kepada Shintya ataupun mengembalikan 

uang yang diterimanya. 

Korban dari terdakwa, bukan hanya Shintya 

Wahyu Annisya binti Sutarno, namun banyak orang 

diantaranya 2 (dua) orang dari Bandung, sehingga 

terdakwa pernah menjalani persidangan di 

Pengadilan Negeri Bandung sebanyak 2 (dua) kali, 

dalam perkara yang sama seperti perkara ini. 

2) Petunjuk 

Dalam perkara ini, terdapat barang bukti yang 

termasuk ke dalam petunjuk. Barang bukti berupa : 

(a) 8 (delapan) lembar asli print out rekening koran 

Bank Mandiri Nomor Rekening 900-00-

0388113-4 KCP Demak periode 1/03/14 s/d 

31/05/14 atas nama nasabah Shintya Wahyu 
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Annis alamat Cangkring RT 04 RW 01 

Mulyorejo Demak;  

(b) 6 (enam) lembar asli laporan transaksi BCA 

periode tanggal 03/02/2014 s/d 30/04/2014 

cabang 0008030-KCP Banyumanik Nomor 

Rekening 08030170491 atas nama Ary Setiadi 

retensi RA.1B/6B/2T; 

(c) 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening BRI 

Nomor Rekening 0000374001-013315-53-8 

atas nama Shintya Wahyu Annis alamat 

Cangkring RT 04 RW 01 Kel Mulyorejo Kec 

Demak Kab Demak; 

(d) 1 (satu) lembar screnshoot komunikasi BBM 

antara Shintya Setyadi dengan kontak BBM atas 

nama SayidahABDULLAH -DSF; 

(e) 24 (dua puluh empat) lembar screnshoot 

komunikasi BBM antara shintya setyadi dengan 

kontak BBM atas nama Sayidah Abdullah ;  

(f) 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama 

antara tersangka (Sayidah) dengan Shintya 

Wahyu Anisa Binti Sutarno yang dibuat diatas 

materai Rp 6000,00 pada tanggal 2 Juli 2014 di 

Bekasi yang ditanda tangani oleh tersangka 

selaku pihak pertama dengan Shintya selaku 
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pihak kedua, saksi-saksi: Sutarno dan Ari 

Setiadi; 

(g) 1 (satu) lembar surat Lepas dari kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor 

Wilayah Jawa Barat Lapas Kelas II A 

Perempuan Bandung Nomor: 

W11.PAS.PAS12.PK.01.01.02 tertanggal 

Bandung 17 Mei 2017;  

(h) 1 (satu) bendel fotocopy Aplikasi Pembukaan 

Rekening Produk Dana Perorangan Bank 

Mandiri atas nama Sayidah alamat tempat 

tinggal : Limus Pratama Regency F2 / 20 Rt 06 / 

Rw 11; 

(i) 1 (satu) bendel Rekening Koran periode : 1 Jan 

2014 s/d 31 Jul 2014 dari PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. KCP Cibubur Kota Wisata, 

dengan nomor Rekening : 1290006216990 a.n. 

Sayidah;  

(j) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Aplikasi 

Pembukaan Rekening BRI (AR-01) Nomor 

Rekening 218001000058568 dari BRI Unit 

KCP Kota Wisata Bogor CIF SK5L640 atas 

nama nasabah Sayidah alamat Limus Pratama 
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regency F2/20 006 / 011 Limusnunggal 

Cileungsi Bogor; 

(k) 1 (satu) lembar FC Legalisir KTP atas nama 

Sayidah dan FC Legalisir buku tabungan BRI 

unit limus Bekasi Nomor Rekening 

720501007352530 CIF SKSL640;  

(l) 1 (satu) bendel FC Legalisir Profil inquiry 

nasabah BRI CIF SKSL640 atas nama Sayidah;  

(m) 1 (satu) bendel print out rekening koran bank 

BRI Nomor Rekening 720501007352530 atas 

nama Sayidah periode 8 Januari 2014 sampai 

dengan 16 Juli 2014;  

(n) 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening 

perorangan tanggal 8 Maret 2013 atas nama 

Sayidah nomor customer 31254960, Nomor 

Rekening 4060708342 berikut data pendukung 

pembukaan rekening atas nama nasabah 

Sayidah;  

(o) 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA 

Nomor Rekening 4060708342 atas nama 

Sayidah periode 2 Januari 2014 sampai dengan 

18 Juli 2014;  

(p) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 

III model:SM-N900, IMEI: 
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358916/05/202874/8, terkoneksi dengan PIN 

BBM 7482D6B3  

(q) 2 (dua) lembar print out rekening BRI Nomor 

Rekening 3740-01-013315-538 atas nama 

Shintya Wahyu Annis periode 01/03/14-

31/03/14. 

3) Keterangan Terdakwa 

Pada bulan Maret sampai dengan April 2014, 

terdakwa menggunakan menggunakan media sosial 

berupa Akun Facebook atas nama Dea Salma Jakaria 

dan Pin Blackberry Nomor: 2B1B8432 atas nama 

Sayidah-DSF-ArminarekaPerdana, yang di dalamnya 

memuat informasi elektronik berupa tulisan, gambar, 

dan foto yang menawarkan penjualan barang 

elektronik dengan harga murah dibawah harga 

pasaran, berupa telepon genggam dan sejenisnya 

diantaranya merek Samsung, Blackberry, dan Sony.  

Terdakwa menyadari informasi dalam Akun 

Facebook dan Pin Blackberry tersebut tidak benar, 

karena tidak pernah menginformasikan kepada 

teman-teman media sosialnya yang menyatakan 

terdakwa tidak pasti akan mengirimkan pesanan 

barang elektronik walaupun konsumen telah 

membayar lunas. Terdakwa menyadari dirinya tidak 
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dapat memenuhi hak-hak konsumen, namun tetap 

menawarkan barang elektronik dengan harga murah 

dibawah harga pasaran termasuk kepada Shintya yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Demak. Shintya telah 

memesan barang elektronik berupa telepon genggam 

dan sejenisnya, dengan membayarkan uang melalui 

Rekening Bank Mandiri Nomor: 1290006218990, 

Rekening Bank Central Asia Nomor: 4060708342, 

dan Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor: 

720501007352530. Transaksi pembelian barang 

elektronik menggunakan sistem Pre Order, yang 

mewajibkan korban melakukan transfer uang muka 

ke rekening terdakwa sebesar 60% (enam puluh 

persen) dari nilai transaksi, dan seminggu kemudian 

harus melunasi pembayaran 100% (seratus persen) 

dengan melakukan transfer sebesar 40% (empat puluh 

persen) dari nilai transaksi, kemudian terdakwa akan 

mengirimkan barang elektronik sesuai pesanan 

korban. Untuk mendapatkan kepercayaan Shintya 

agar semakin meningkatkan nilai transaksinya, maka 

terdakwa mengirimkan barang elektronik sesuai 

pesanan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada 

transaksi kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan 

dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 658.400.000,00 
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(enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu 

rupiah), terdakwa tidak dapat mengirimkan barang 

elektronik sesuai pesanan ataupun mengembalikan 

uang yang diterimanya.  

Alasan terdakwa tidak mengirimkan barang 

elektronik pesanan Shintya, karena barangnya 

tertahan Bea Cukai di Pelabuhan, namun terdakwa 

tidak dapat menunjukan dokumen impor barang di 

persidangan dan tidak dapat menghadirkan saksi dari 

Petugas Bea Cukai di persidangan.  

Alasan terdakwa tidak mengembalikan uang 

yang diterimanya dari Shintya Wahyu Annisya, 

karena uang tersebut telah diserahkan kepada 

seseorang bernama Acung yang tinggal di Hongkong, 

namun terdakwa tidak dapat menghadirkan Acung 

tersebut di persidangan. Terdakwa pernah menjalani 

persidangan di Pengadilan Negeri Bandung sebanyak 

2 (dua) kali, dalam perkara yang sama seperti perkara 

ini, dan menjalani pemidanaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung. Terdakwa 

merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut 

kepada Shintya Wahyu Annisya. 
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Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, terdapat 

hal mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa, yaitu 
52

: 

a. Hal-hal yang memberatkan : 

1. Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana; 

Menurut Hakim, terdakwa merupakan Recidivis 

untuk perkara yang sama di Bandung, sehingga dalam hal 

ini terlihat bahwa terdakwa tidak jera akan perbuatannya 

tersebut.  

2. Bahwa terdakwa telah merugikan saksi Shintya Wahyu 

Annisya; 

Perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan 

kerugian bagi saksi sebesar Rp 658.400.000,00 (enam 

ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). 

Menurut Ibu Hakim Novita menerangkan bahwa
53

 : 

“Seberapa banyak kerugian korban harus 

dipertimbangkan. Kalau dia ada itikad baik mau 

mengembalikan, pertimbangan hakim akan berbeda.” 

Hal ini yang membuat Hakim menjatuhkan sanksi 

pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa, agar terdakwa jera 

dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. 

 

                                                             
52 Hasil wawancara dengan Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not, Hakim di Pengadilan Negeri 

    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
53 Hasil wawancara dengan Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not, Hakim di Pengadilan Negeri 

    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
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b. Hal-hal yang meringankan : 

1. Terdakwa berterus terang di persidangan; 

2. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 5 

(lima) orang anak; 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

Selain berdasarkan pertimbangan yuridis, Ibu Novita juga 

menambahkan bahwa dalam menjatuhkan putusan ada 

pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yang terdiri dari : 

a. Faktor Ekonomi 

Menurut Hakim, terdakwa melakukan perbuatan 

tersebut karena alasan ekonomi yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana perbuatan 

tersebut dilakukan terdakwa sebagai mata 

pencahariannya. 

b. Faktor Manfaat   

Hasil dari suatu putusan harus berguna bagi diri 

terdakwa sekaligus masyarakat. Ibu Hakim 

menerangkan bahwa:  

“Pada  dasarnya penghukuman itu untuk 

menimbulkan   efek jera, agar terdakwa tidak 

mengulang tindak pidana lagi, bagi masyarakat 

agar dijadikan sebagai langkah pencegahan atau 

preventif”.
54

  

 

Suatu putusan harus memiliki nilai kemanfaatan, 

keadilan dan kepastian hukum. Penjatuhan suatu 

                                                             
54 Hasil wawancara dengan Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not, Hakim di Pengadilan Negeri 

    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
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pidana harus memiliki keseimbangan antara pidana 

yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang 

dilakukan. Tujuan pemidanaan yang digunakan yaitu 

teori gabungan, yang bersifat manusiawi dan 

seimbang serta mencerminkan rasa keadilan
55

. 

Teori gabungan pada tujuan pemidanaan memiliki 

ciri sebagai berikut
56

: 

1) Pemidanaan harus didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan secara 

matang dan seimbang, antara fakta 

telah terjadinya tindak pidana oleh 

seseorang maupun kondisi subyektif 

pelaku pada saat ia berbuat. 

2) Melindungi kepentingan yang bersifat 

kemasyarakatan sekaligus 

perseorangan. 

C. Hambatan dalam memutus kasus tindak pidana penipuan dalam 

transaksi elektronik Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk 

Hambatan dapat dikaji secara internal maupun eksternal. Secara 

internal misalnya kualitas penegak hukum, sedangkan secara eksternal 

misalnya sarana dan prasarana, dan substansi undang-undang. 

                                                             
55 Tina Asmarawati, 2015, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, 

    Yogyakarta: Deepublish, hlm. 47. 
56 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana 

   (Jilid I), Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 17. 
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Kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sayidah, Ibu 

Novita selaku Hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan 

bahwa, tidak terdapat hambatan dalam memutus perkara tersebut. Pihak 

terdakwa sendiri selama proses persidangan telah kooperatif, yang mana 

terdakwa sudah pasrah atau menerima konsekuensi dari perbuatannya. 

Menurut Hakim Ibu Novita 

“tidak adanya hambatan, disebabkan oleh dakwaan yang diajukan 

Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, yang mana semua unsur 

dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, sehingga dakwaan lainnya 

tidak perlu dibuktikan lagi. Walaupun penipuan tersebut dilakukan 

melalui media elektronik, yang terdapat dalam dakwaan ketiga, 

hakim tetap berpegang pada dakwaan pertama karena telah 

terpenuhinya semua unsur-unsurnya
57

”. 

 

Menurut Penulis, dalam perkara tersebut terdapat unsur transaksi 

elektronik, dan dalam dakwaan telah dirumuskan unsur mengenai 

transaksi elektronik. Hal ini terdapat dalam dakwaan ke 3 (tiga), namun 

unsur ini yang tidak diperhatikan oleh Hakim. Padahal pembuktian 

dalam pasal 378 KUHP dengan Undang-undang ITE berbeda. Dakwaan 

yang alternatif tersebut sangat berpengaruh terhadap pertimbangan 

Hakim. 

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral, sehingga dampak 

positif dan negatif terletak pada isi faktor tersebut
58

. Faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 

 

                                                             
57 Hasil wawancara dengan Ibu Novita Ari D. R, S.H.,Sp.Not, Hakim di Pengadilan Negeri 

    Demak, Pada tanggal 30 Oktober 2018. 
58 Soerjono Soekanto, 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: 

    Raja Grafindo Persada, hlm. 8. 
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1. Faktor Undang-undang 

Hal yang mempengaruhi suatu penegakan hukum dapat berasal 

dari undang-undang yang disebabkan oleh : 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang 

b. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta 

penerapannya
59

. 

Pada kasus tersebut seharusnya digunakan asas lex specialis 

derogat legi generali, dengan melihat peraturan ITE yang 

mengatur mengenai penipuan melalui media elektronik. Asas 

tersebut, KUHP memberi pengertian “Jika suatu perbuatan, yang 

masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam 

aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang 

dikenakan.”( Pasal 63 ayat (2) KUHP). Perkara tersebut Hakim 

tidak menggunakan asas lex specialis sebagaimana mestinya, 

karena penafsiran undang-undang ITE tidak diperhatikan oleh 

Hakim. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan 

peranan (role)
60

. Masalah peranan dianggap penting, karena 

pembahasan mengenai penegak hukum lebih banyak tertuju pada 

diskresi. Diskresi dalam hal ini menyangkut pengambilan 

keputusan yang tidak terikat oleh hukum. Kurangnya biaya untuk 

                                                             
59 Ibid, hlm. 17-18. 
60

 Ibid, hlm. 19. 
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menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh pembentuk undang-undang merupakan salah 

satu penegakan hukum diskresi oleh hakim
61

.  

Pada kasus penipuan tersebut, Hakim yang memutus perkara 

dengan menggunakan pasal 378 KUHP atau penipuan 

konvensional, dikarenakan biaya untuk menerapkan undang-

undang ITE, dengan menggunakan saksi ahli, dan sebagainya. 

3. Faktor Masyarakat 

Masyarakat cenderung mengartikan hukum dan 

mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak 

hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya yaitu baik buruknya 

hukum dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum
62

. 
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