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MOTTO 

نْ َيا َوالَ يَ ُغرَّ نَُّكْم ِِب َّللَِّ اْلَغُرْورُ ََيَي َُّها  النَّاُس ِانَّ َوْعدض اللذضهش حقُّ َفالَ تَ ُغرَّ نَُّكُم اْْلََيو ُة الدُّ  

Artinya : “Wahai manusia, sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah 

kehidupan dunia memerdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, 

memerdayakan kamu tentang Allah”(QS. Al-Fatir 5).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan, (Jawa Barat: A-hikmah, 

2008),467 
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ABSTRAK 

Putri Hilma Badriyanti, 2022 : Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penipuan 

Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusan Nomor: 238/PID/2018/PT SBY)  

Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Penipuan 

 Hukum ialah suatu peraturan mengenai perilaku manusia dalam tingkah 

laku pergaulan masyarakat yang bersifat memaksa. Pelanggaran hukum di 

Indonesia salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang mana tindak pidana 

penipuan ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku 

II KUHP dalam Bab XXV. Dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan 

tindak pidana sebagaimana kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 

Putusan Nomor 238/PID/2018/PT SBY. Terdakwa Dimas Kanjeng dikenai pasal 

378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 12 ayat (4) KUHP jo Pasal 66 

ayat (1) KUHP. Terdakwa secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana 

“penipuan dengan berlanjut” berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Surabaya terhadap Dimas Kanjeng berupa pidana selama Nihil. Karena ia 

adalah pimpinan tertinggi dan Guru Besar Padepokan tidak sepatutnya melakukan 

hal demikian. 

Fokus masalah yang diteliti didalam skripsi ini yaitu : 1) Apakah tindak 

pidana yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah memenuhi Unsur-

Unsur tindak pidana? 2) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap 

kasus penipuan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi? 

Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti 

menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Aprroach).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Surat Putusan memuat uraian 

fakta-fakta yang terjadi, uraian yang menjelaskan Unsur-Unsur dari Pasal-Pasal 

Tindak Pidana yang dilanggar. Dalam kasus ini pasal Tindak Pidana yang 

dilanggar yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (Putusan Nomor 

238/PID/2018/PT SBY). Maka didalam isi Putusan Dimas Kanjeng telah 

memenuhi Unsur-Unsur Hukum Pidana yang ada didalam KUHP Pasal 378. 2). 

didalam putusan tersebut bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi hukuman sanksi 

dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur 

dalam Hukum Pidana Islam, tetapi terdapat perbedaan dalam hal jaminan terhadap 

tercapainya tujuan dari hukum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia ialah rechstaat (negara hukum) sesuai dengan pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat 

dimaknai kemudian bahwa Indonesia ialah negara yang menjunjung hukum 

berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum merupakan pengaturan 

terhadap perbuatan manusia di tengah masyarakat yang disusun oleh instansi 

resmi yang memeliki wewenang dan kewajiban, dimana memiliki sifat yang 

memaksa dan sanksi terhadap pelanggarannya.
2
  

Pengaturan mengenai perbuatan di Indonesia telah termaktub dalam 

Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam berbuat yang 

ditujukan dalam menjaga keseimbangan kepentingan individu maupun 

kepentingan masyarakat umum. Suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap 

Undang-Undang atau norma hukum yang berlaku saat ini semakin meningkat. 

Hal ini sangat jelas nampak di media cetak maupun di media sosial. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan 

kebutuhan masyarakat di berbagai bidang ikut meningkat, hal ini menjadi 

bagian dari faktor yang vital dalam masyarakat di Indonesia salah satunya 

ialah berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. 

Pekerjaan menjadi salah satu faktor utama sebagai alat memenuhi kebutuhan 

hidup, namun tidak boleh merugikan orang lain. Masing-masing harus 

                                                           
2 M. Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Setara Press Malang. 

2012, hlm.22 
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berperilaku yang baik dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Aturan 

hukum yang termaktub dalam Peraturan perundang-undangan ditujukan 

sebagai kontrol terhadap hubungan antar individual.  

Tindakan yang melanggar hukum salah satunya ialah penipuan. 

Penipuan yang dimaksud adalah dengan modus penggandaan uang. Penipuan 

masuk dalam kategori tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan tersebut masuk 

dalam rumpun kejahatan terhadap harta benda yang diatur di dalam Buku II 

KUHP dalam Bab XXV di dalam pasal 378 KUHP.
3
. 

Pada tahun 2018, marak terjadinya tindak pidana penipuan dengan 

modus penggandaan uang di Indonesia, salah satunya adalah kasus dari Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi terjadi di desa wangkal kabupaten Probolinggo. Dimas 

kanjeng merupakan sosok orang yang memiliki kelebihan supranatural yang 

dapat menggandakan uang hingga miliyaran rupiah. Perkembangan zaman 

yang berdampak pada peningkatan keilmuan dan teknologi, penggunaan 

kekuatan oleh Dimas Kanjeng merupakan hal yang tidak masuk akal dan 

hanyalah tipuan yang menyasar banyak korban.
4
 Hal ini menandakan bahwa 

beberapa kalangan masyarakat di Indonesia masih percaya dengan hal-hal 

yang bersifat mistis. 

Kronologi di dalam kejahatan menipu dengan modus penggandaan 

uang ini terjadi di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo 

oleh Dimas Knjeng Taat Pribadi yang telah divonis di Pengadilan Negeri (PN) 

                                                           
3 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 15 
4 Rofiq Hidayat, “Kasus penggandaan uang bak penyakit sosial di masyarakat“ 28 

september2016 https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/1t57eb805e299df/kasus-

penggandaan-uang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat. Diakses tanggal 26 Agustus 2021 

 

https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/1t57eb805e299df/kasus-penggandaan-uang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat
https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/1t57eb805e299df/kasus-penggandaan-uang-bak-penyakit-sosial-di-masyarakat
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Surabaya pada Hari Rabu 05 Desember 2018. Yang mana Dimas Kanjeng di 

Vonis di penjara selama 21 Tahun lamanya. Selain Kasus perkara penipuan 

uang sebanyak Rp 10 Miliar, Dimas Kanjeng juga melakukan kasus 

pembunuhan terhadap Abdul Gani, anak buahnya yang mana kasus 

pembunuhannya divonis di penjara selama 18 tahun dan kasus penipuannya di 

vonis selama 3 tahun lamanya.
5
 

Penegakan hukum berperan penting untuk melakukan suatu upaya 

pencegahan yang bertujuan agar masyarakat tidak banyak terpengaruh dalam 

hal-hal yang serupa yang bersifat gaib. Peran masyarakat dan penegak hukum 

juga fundamental dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan 

dengan modus penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa 

Wangkal. 

Tindak pidana penipuan diatur di dalam pasal 378 KUHP yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“barangsiapa dengan maksud 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 atau sesuatu kepadanya, atau 

memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan penjara paling 

lama empat tahun”.
6
 

 

Tindak pidana penipuan merupakan delik formil-materil, maka secara 

yuridis teroritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan 

                                                           
5 Amir Baihaqi.”dimas kanjeng kembali jalani sidang, kasusnya penipuan Rp 13 M.” Rabu 16 

Oktober 2019. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4748303/dimas-kanjeng-kembali-

jalani-sidang-kasusnya-penipuan-rp-12-

m#:~:text=Surabaya%20%2D%20Taat%20Pribadi/5alias%20Dimas,kasus%20perkara%20penip

uan%20dan%20penggelapan.&text=jaksa%20penuntut%20Umum%20(JPU)%20mendakwa,pad

a%202013%20sampai%202015  Diakses tanggal 27 Agustus 2021 
6 Prof. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT Bumi Aksara 2012. Hlm 

133 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4748303/dimas-kanjeng-kembali-jalani-sidang-kasusnya-penipuan-rp-12-m#:~:text=Surabaya%20%2D%20Taat%20Pribadi/5alias%20Dimas,kasus%20perkara%20penipuan%20dan%20penggelapan.&text=jaksa%20penuntut%20Umum%20(JPU)%20mendakwa,pada%202013%20sampai%202015
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4748303/dimas-kanjeng-kembali-jalani-sidang-kasusnya-penipuan-rp-12-m#:~:text=Surabaya%20%2D%20Taat%20Pribadi/5alias%20Dimas,kasus%20perkara%20penipuan%20dan%20penggelapan.&text=jaksa%20penuntut%20Umum%20(JPU)%20mendakwa,pada%202013%20sampai%202015
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4748303/dimas-kanjeng-kembali-jalani-sidang-kasusnya-penipuan-rp-12-m#:~:text=Surabaya%20%2D%20Taat%20Pribadi/5alias%20Dimas,kasus%20perkara%20penipuan%20dan%20penggelapan.&text=jaksa%20penuntut%20Umum%20(JPU)%20mendakwa,pada%202013%20sampai%202015
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4748303/dimas-kanjeng-kembali-jalani-sidang-kasusnya-penipuan-rp-12-m#:~:text=Surabaya%20%2D%20Taat%20Pribadi/5alias%20Dimas,kasus%20perkara%20penipuan%20dan%20penggelapan.&text=jaksa%20penuntut%20Umum%20(JPU)%20mendakwa,pada%202013%20sampai%202015
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4748303/dimas-kanjeng-kembali-jalani-sidang-kasusnya-penipuan-rp-12-m#:~:text=Surabaya%20%2D%20Taat%20Pribadi/5alias%20Dimas,kasus%20perkara%20penipuan%20dan%20penggelapan.&text=jaksa%20penuntut%20Umum%20(JPU)%20mendakwa,pada%202013%20sampai%202015
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menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku. Unsur-unsur yang 

terdapat di dalam Pasal 378 KUHP harus dapat dibuktikan oleh penegak 

hukum agar pelaku dapat dipidana. Proses penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan cermat dan teliti guna 

mencapai keputusan hakim yang seadil-adilnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji penelitian berbentuk skripsi dengan judul: “Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat 

Pribadi (Studi Putusan No. 238/PID/2018/PT SBY) 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus penipuan oleh 

Dimas Kanjeng Taat Pribadi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan 

skripsi ini ialah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap 

kasus penipuan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusan No. 

238/PID/2018/PT SBY)” merupakan wujud rasa ingin tahu peneliti. Tentu 

saja, tidak dapat dipungkiri, setiap penelitian diharapkan selalu memberikan 

manfaat secara teoritis maupun praktis kepada publik utamanya bagi peneliti. 

Melalui penelitian ini, dua manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusan No. 

238/PID/2018/PT SBY” di Desa Wangkal Kecamatan Gading 

Probolinggo. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 

penelitian ilmiah yang terfokus pada Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Oleh karena itu, 

penelian ini diharapkan menjadi referensi baru mengenai tindak pidana 

penipuan uang dengan modus penggandaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil peneliti ini diharapkan memberikan mafaat dalam 

mengembangkan wawasan peneliti terkait Pemidanaan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. 
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Dan serta mampu memberikan analisis mengenai Tindak pidana 

penipuan dengan modus penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng. 

Sebagai sarana untuk lebih dapat mengembangkan pengetahuan 

hukum pidana, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

hukum pidana yang diperoleh. 

b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Ilmu 

pengetahuan hukum, sebagai referensi bagi para akademisi, dan juga 

para praktisi hukum sebagai rujukan terhadap penelitian selanjutnya 

yang makna substansinya sama dengan penelitian yang diteliti saat ini. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

ilmu pengetahuan hukum pidana terkait Pemidanaan Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah ialah pengertian istilah-istilah yang akan menjadi titik 

perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya untuk tidak terjadi 

kesalah pahaman terhadap makna istilah yang peneliti maksud
7
. Sesuai dengan 

judul penelitian yang diajukan di dalam Skripsi berjudul “Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

(Studi Putusan No. 238/PID/2018/PT SBY” ini. Adapun tujuan dari 

                                                           
7 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah ,(Jember : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021) 91 
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adanya definisi istilah, untuk memberikan wawasan makna istilah yang diteliti 

oleh peneliti. 

1. Pidana dan Pemidanaan  

Berasal dari kata straf, pidana ialah sanksi yang diberikan kepada 

seseorang yang sebelumnya telah dibuktikan dan terbukti melakukan 

kesalahan sesuai delik dalam sebuah putusan berkekuatan hukum tetap. 

Sudarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan terhadap orang-orang 

yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan persyaratan khusus.
8
 

Pemidanaan ialah tindakan oleh Hakim dalam memidana seorang 

terdakwa. Pemidanaan merupakan proses pemutusan dan pemberian sanksi 

dalam hukum pidana. Secara umum, pidana dimaknai sebagai hukum, 

sementara pemidanaan dimaknai sebagai sanksi.
9
 

2. Tindak Pidana 

Tindak pidana ialah sebuah larangan yang dilanggar yang telah di 

atur dialam aturan hukum yang mana jika melanggar akan diancam dengan 

hukuman sanksi pidana. Dalam artian di atas ialah sesuatu yang dilarang 

adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana bagi orang yang 

telah melanggar peraturan dan perbuatan yang ditentukan.
10

  

 

 

                                                           
8 Mahrus Ali “Dasar-Dasar Hukum Pidana” cetakan ke tiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 186 
9 Hardiyanti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” Skripsi (Makasar: Fakultas 

Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015) 
10Arif Maulana, “ Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya” 26 agustus 2020 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-

pidana-dan-syarat-pemenuhannya/ Diakses tanggal 29 Agustus 2021 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/
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3. Penipuan dengan modus penggandaan uang 

Pengertian dari penggandaan uang ialah merupakan suatu 

perpaduan kata yaitu ganda dan uang. Di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ganda atau penggandaan berarti melipatkan, menjadi berlipat, 

memperbanyak, menggandakan atau melipatgandakan. Jadi kesimpulan 

maknanya ialah melipat gandakan atau memperbanyak uang. 

Perkembangan zaman yang berdampak pada kemajuan keilmuan dan 

teknologi di era ini, modus penggandaan uang nyatanya bersifat tidak 

masuk akal dan hanya di adakan saja, sehingga diklasifikasikan sebagai 

penipuan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini terbagi atas lima bab. Setiap 

bab akan membahas suatu fokus pembahasan yang urut layaknya sebuah 

penelitian. Pembagian terhadap pembahasan menjadi sangat penting agar 

tulisan menjadi sebuah kesatuan yang urut dan utuh dan untuk serta audiens 

dengan mudah dapat mencermati, serta membantu dalam langkah penelitian. 

Adapun sistematika penulisan untuk memahami gambaran pokok penelitian 

secara menyeluruh dan juga dapat mencermati penjelasan dari bab satu kepada 

bab yang lain yang disusun sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, juga berisi definisi istilah dan 

sistematikan pembahasan Bab I juga berisi hal-hal yang 

berhubungan dengan metode penelitian. Hal-hal tersebut adalah 
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jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek 

penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, 

tahap-tahap dalam penelitian. 

BAB II : Kajian Pustaka 

Yang berisi tentang uraian penelitian terdahulu serta kerangka teori 

yang relevan dan terkait dengan tema yang di angkat mengenai 

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusan Nomor 238/PID/2018/PT 

SBY). Adapun penelitian terdahulu, penulis mengambil 3 sumber 

dan Kerangka Teori difokuskan pada uraian dasar di atas. 

BAB III : Metode Penelitian 

Merupakan isi dari metode penelitian ini menjelaskan secara jelas  

yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, 

teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, 

dan keabsahan bahan hukum. 

BAB IV : Pembahasan 

Mengemukakan hasil penelitian yang berisi analisis yang memuat 

gambaran umum dari penelitian yang dibahas.  

BAB V : Penutup 

Bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, saran-

saran, ataupun rekomendasi. Kesimpulan merupakan penyajian 

secara singkat mengenai seluruh temuan penelitian berupa hasil 

analisis data yang berhubungan dengan fokus permasalahan. 
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Sementara saran-saran berisi tentang langkah-langkah apa yang 

perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian. Saran 

disini terarah kepada dua hal yaitu saran dilakukannya perluasan 

ataupun saran mengenai kebijakan dibidang-bidang terkait yang 

sesuai dengan fokus penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian ini peneliti ingin memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan terhadap fokus kajian pada skripsi tentang 

“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi”. Adapun pemaparan penelitian terdahulu diharapkan 

dapat menjadi telah pustaka sebagai perbandingan bagi peneliti untuk 

menciptakan penelitian yang akurat. 

a) Pertama, skripsi Rendi Hardian Jurusan Fakultas Hukum Universitas 

Pamulang tahun 2017 dengan judul “ Pemidanaan Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penipuan Menurut Sistem Pemidanaan (Analisis Perkara 

No. 469/PID.B/2014/PN.TNG). skripsi tersebut dilatar belakangi 

keingintahuan peneliti terdahulu dalam penerapan hukum pidana 

terhadap penipuan, didasarkan pada petimbangan hukum Majelis Hakim 

dalam mengadili tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomo: 

469/Pid.B/2014/PN.TNG.
11

 

Persamaannya dari skripsi penulis adalah sama-sama meneliti mengenai 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Perbedaanya 

didalam skripsi Rendi Hardian dari sisi pembahasannya yaitu di skripsi 

penulis membahasan tentang unsur-unsur tindak pidana dan pandangan 

hukum pidana Islamnya terhadap penipuan. 

                                                           
11 Rendi Hardian, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Sistem 

Pemidanaan (Analisis Perkara No. 496/ PID.B/2014/PN.TNG). (Skripsi Universitas Pamulang, 

2017) 
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b) Kedua, Skripsi Dwi Berlian Putri, Fakultas Hukum Sriwijiya University, 

2019, yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada 

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Studi 

Putusan Hakim)” skripsi tersebut meneliti studi putusan hakim terhadap 

penipuan bermodus dukun yang berakhir pada penjatuhan hukuman.
12

 

Persamaan dari skripsi Dwi Berlian Putri dengan skripsi penulis  adalah 

sama-sama mebahas tentang Tindak Pidana Penipuan dengan Modus 

Perdukunan. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih merujuk terhadap 

penerapan sanksi pelaku tindak pidana penipuan, sedangkan skripsi 

penulis membahasan tentang tindak pidana yang dilakukan Dimas 

Kanjeng apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan juga 

membahasan pandandangan hukum pidana Islamnya. 

c) Ketiga Skripsi Nur Ikhsan Fiandy, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 

Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 

337/Pid.B/2011/PN.Mks)” meneliti perihal penerapan hukum pidana 

terhadap tindak pidana penipuan, khususnya dalam Putusan Nomor 

337/Pid.B/2011/PN.Mks dan menjelaskan pertimbangan Hakim yang 

menjatuhkan putusan tersebut.
13

 

Persamaanya dengan skripsi penulis iala sama-sama membahas 

mengenai hukum tindak pidana penipuan, perbedaanya adalah terletak 

                                                           
12 Dwi Berlian Putri, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan dengan Modus Perdukunan ( Studi Putusan Hakim)” (Sriwijiya University 2019)  
13 Nur Ikhsan Fiandy, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan 

Nomor 337/Pid.B/2011 PN.Mks)” (Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 

2012).  
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pada bentuk penipuannya. Yang di jelaskan didalam skripsi Nur Ikhasan 

Fiandy ialah suatau tawaran didalam dua perusahaan yang ingin 

membangun toko pemasaran yang ditawarkan untuk bekerja sama. Akan 

tetapi skirpi yang dibahas Nur Ikhsan Fiandy studi kasusnya lebih 

mengedepankan modus penggandaan uang dan menggiurkan para 

masyarakat sekitar yang di butakan oleh penipu dukun tersebut dan dari 

sini akan membahas bagaimana tindakan penegakan hukum bagi tindak 

pidana penipuan dengan modus penggandaan uang studi kasus Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi. 

Dari sebagaian refrensi yang diambil diatas belum ada yang 

meneliti perihal judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusan Nomor 

238/PID/2018/PT SBY)”. Maka di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan studi keputusan . 

B. Kerangka Konsep 

1) Definisi Pidana dan Pemidanaan  

a) Pengertian Pidana 

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), dapat dimaknai sebagai 

penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang secara sah terbukti 

melakukan kejahatan.  

Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP yaitu ada 2 macam 

yaitu : 

1. Pidana pokok, terdiri dari : 
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a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

2. Pidana tambahan, terdiri dari : 

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu  

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim
14

 

b) Pengertian Pemidanaan 

Secara terminology, pemidanaan berasal dari Bahasa inggris 

Istilah comdemation theory. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman 

kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan 

pidana merupakan : “perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan 

ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan kelakukan orang sedangkan ancaman pidananya diajukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.
15

 

Dalam hukum Pidana Islam, sanksi yang diberikan tidak sekedar 

memiliki fungsi untuk pembalasan saja, melainkan bertujuan untuk 

mencegah baik secara umum ataupun khusus, serta memperbaiki. 

Dalam sistem Hukum pidana Islam, terdapat dua bagian yang perlu di 

perhatikan yakni retributif  (pembalasan) sebagai pandangan pada 

                                                           
14 Prof. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jakarta : PT. Bumi Aksara 2012). 5-6 
15 Hardiyanti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” Skripsi (Makasar: Fakultas 

Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015) 
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hukum had, yakni bila terbukti diwajibkan untuk dilaksanakan, dengan 

diberikan sanksi yang tegas tanpa dibolehkannya melaksanakan mediasi 

sebagai jalan penyelesaian. Muhammad Qurb, berpendapat bahwa 

tegasnya hukuman melewati pertimbangan secara psikologis, yakni 

dengan tegasnya hukuman akan mencegah pemikiran jahat dari calon 

pelaku dengan pandangan terhadap hukuman yang tegas sebagai akibat 

tindak pidana.
16

  

2) Definisi Tindak Pidana  

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah “Starfbaar Feit”, pada studi hukum 

pidana disebut sebagai delik, serta bagi pembuat undang-undang 

menggunakan istilah peristiwa, maupun tindak pidana.   

Hukum pidana menurut Moeljatno yang dikutip Teguh Prasetoyo 

merupakan sekumpulan peraturan yang bertujuan mengatur terhadap 

suruhan melakukan ataupun tidak melakukan yang diatur dalam Undan-

undang dan peraturan daerah dengan sanksi sebagai ancaman terhadap 

pelanggaran.
17

  

Tindak pidana yang digunakan oleh Ahli asing hukum pidana, 

ialah sebagai berikut:  

a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana 

b. Strafbaar Handlung diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, 

dimana istilah ini dipakai oleh sarjana Hukum Pidana Jerman. 

                                                           
16 Topo Santoso “Asas-Asas Hukum Pidana Islam” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 28 
17 Tegus Prasetyo “Hukum Pidana” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 6 
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c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.
18

 

Delik yang dalam bahasa belanda disebut Starf BaarFeit, terdiri 

atas tiga kata, yaitu starf, Baar dan Feit. Yang masing-masing memiliki 

arti: 

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 

b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

Jadi istilah Strafbaar Feit yaitu peristiwa yang dapat dipidana 

atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 

delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman (sanksi).
19

 

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dalam peraturan 

hukum dengan ancaman pidana, Adapun tindakan disini tidak hanya 

bersifat aktif pada melakukan melainkan merujuk pada tindakan yang 

pasif dengan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai hukum tetapi 

tidak dilakukan.
20

 

Adapun Tindak pidana diklasifikasikan atas dua, yakni:  

a. Tindak Pidana Materil (Material Delict) 

Perumusan atas tindak pidana dalam ketentuan hukum pidana, 

difokuskan pada tindakan yang memiliki akibat tertentu, tanpa 

berfokus pada perumusan wujud dari tindakan yang dilakukan.  

 

                                                           
18 Amir Ilyas “Asas-Asas Hukum “ (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18 
19 Amir Ilyas “Asas-Asas Hukum “ (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 19 
20 Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15 
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b. Tindak Pidana Formal (formeel Delict) 

Dalam hal ini, maka tindak pidana yang dirumuskan ialah wujud dari 

tindakan tanpa menyematkan akibat dari tindakan a quo.
21

 

Mahrus Ali menyatakan bahwa perbuatan dari hukum pidana 

merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam atas pidana bagi yang 

melakukannya. Beranjak pada kesalahan, maka tidak terkait pada 

tindakan pidana, melainkan kepada pertanggungjawaban pidana. Dimana 

ketika seseorang terbuk kemudian melakukan tindakan yang dilarang 

dalam hukum, tidak serta merta dapat diberikan sanksi pidana. 

Pembuktian terhadap kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang 

menjadi vital dalam peradilan, dimana hal ini tidak terkait pada diskusi 

tindakan pidana. Di praktik peradilan, hakim akan pertama kali 

menentukan seseorang dihadapannya sebagai terdakwa benar benar 

melakukan tindak pidana, barulah kemudian membuktikan ada tidaknya 

kesalahan pada diri pelaku.
22

 

Tindak pidana ialah pelanggaran yang dilarang dan disusun untuk 

sebuah pengaturan penegak hukumnya yang mana ada ancaman dengan 

sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut maka tidak boleh melakukannya 

perbuatan yang menimbulkan akibat yang sudah dilarang di dalam aturan 

hukum maka akan dikenakan sanksi Pidana bagi orang yang melanggar 

peraturan tersebut.  

                                                           
21 Adami Chazawi “Pelajaran Hukum Pidana” Bagian I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002),126 
22 Nahrus Ali “Dasar-Dasar Hukum Pidana” Cetakan II ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012),98-100 
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Perbedaan pengertian atau istilah di dalam Tindak Pidana tidak 

akan menjadikan permasalah asalkan mengetahui apa yang dimaksud di 

dalamnya dan yang terpenting ialah isi dan maksud dari pengertian tindak 

pidana. Dan yang terpenting di dalam teori tindak pidana itu ialah jika 

seorang dapat di pidanakan kecuali tindakannya itu bersifat berlawanan 

dengan hukum dan telah melakukan berdasarkan “schuld” baik sengaja 

maupun tidak sengaja.  

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian 

yaitu : 

a. Hak dari negara beserta alat kekuasaannya dalam hal memberikan 

hukuman, yang didapatkan dari peraturan sesuai dengan hukum pidana 

pada pengertian objektif.  

b. Hak negara dalam penyambungan antara peratura dan sanksi.  

Hukum pidana pada pengertian subjektif a quo dikenal dengan ius 

puniendi.
23

 

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-Unsur tindak pidana ialah harus ada di dalam suatu hukum 

tindak pidana yang mana itu sangat penting agar dapat membedakan suatu 

perbuatan itu apa termasuk dalam tindak pidana atau bukan. Setiap tindak 

pidana pada dasarnya dapat dijabarkan di dalam unsur-unsur subjektif dan 

unsur-unsur objektif.  

                                                           
23 Drs. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung :PT Citra Aditya 

Bakti).4 
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Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur yang 

tersemat pada diri pelaku maupun berkaitan dengan diri pelaku, dimana 

termasuk pula pada hatinya.   

Adapun unsur objektif ialah unsur yang terkait pada keadaan pada 

saat pelaku harus melakukan sesuatu.  

Unsur-unsur Subjektif dari Tindak Pidana adalah : 

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 

2. Percobaan seperti yang di maksdu dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 

3. Jenis-jenis kejahatan, misalnya kejahatan pencurian, kejahatan 

penipuan dan segala macam yang masuk di dalam tindak pidana 

4. Merencanaka lebih awal seperti yang di maksdu di dalam pasal 

340 KUHP 

5. Perasaan takut yang mana seperti yang dimaksud di dalam pas 380 

KUHP 

Unsur-Unsur Objektif dari tindak pidana adalah : 

1. Sifat melanggar Hukum atau wederrechtelijkheid 

2. Kualitas dari pelaku, misalnya : keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri” didalam kejahatan jabaatan menurut pasal 415 KUHP  

3. Kausalitas ialah hubungan antara sesuatu tindakan yang mana 

sebagai penyebab dengan suatu kenyataanya sebagai akibat itu 

sendiri. 

Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtelijkheid itu selalu harus 

dianggap sebagai disyaratkan didalam setiap rumusan delik, walaupun 
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unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan 

secara tegas sebagai salah satu unsur delik yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan “bestanddelen van het delict” oleh 

profesor van Bemmelen diatas itu adalah bagian-bagian yang terdapat di 

dalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud “elementen van het 

delic” adalah ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik 

melainkan didalam buku ke-1 KUHP atau dapat di jumpai sebagai asas-

asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang 

juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, 

yaitu: 

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindakan atau akibat 

terhadap pelakunya. 

2. Dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah 

ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan. 

3. Dapat dipersalahkannya suatu tindakan atau suau akibat kepada 

seseorang berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidak 

sengajaan”. 

4. Sifatnya yang melanggar hukum.
24

 

4) Tindak Pidana Penipuan  

Penipuan merupakan tipu terhadap tindakan ataupun perkaataan 

yang bohong, penuh kepalsuan, dan sejenisnya, dengan menyesatkan, 

mengakali atau mencari untung.
25

 

                                                           
24 Drs.P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung PT. Citra Aditiya 

Bakti 2013) 192-196 
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Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu 

(mengoceh). Sehingga terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, 

yakni pihak penipu dan yang tertipu. Maka, penipuan dimaknai sebagai 

sebuah tindakan maupun perkataan seseorang yang bohong dengan tujuan 

menyesatkan maupun mengakali orang lain atas  kepentingan dirinya atau 

kelompok. 

Kejahatan penipuan yaitu sebuah upaya kejahatan tindak pidana 

yang merampas aset benda.
26

 Yang mana artinya tindakan pidana yang 

lebih mendalam itu dikatakan bedrog. Di penjelasan isi KUHP, bedrog 

yang tersusun di bab XXV Pasal 378 sampai pada pasal 395.  Dalam 

rentang pasal 378 sampai pada pasal 395. Isi pasal diatas terkadang kata, 

bedrog tersebut tidak menetap bentuknya berubah-rubah penipuan yang 

lebih khsusus lagi. Mengenai pembahasan penipuan yang lebih khusus 

lagi dan lebih mendetail bentuk-bentuk penipuan ini maka akan dibahas 

sebagai berikut  

1) Penipuan pokok   

 Isi pasal 378 KUHP yang terkandung di dalamnya R. 

Sugandhi mengemukakan penipuan yaitu “barang siapa dengan 

maksud tertentu untuk memanfaatkan kepentingan pribadinya maupun 

orang lain dengan cara menantang hukum dengan cara menamakan 

nama samar atau martabat hoax dengan menipu daya ataupun 

kedustaan supaya memberi agar menyelesaikan piutangnya, dan 

                                                                                                                                                                
25 Poewadarminta, “Kamus Umum Bahasana Indonesia” Edisi Ke Tiga(Na: Balai Pustaka, 

2006),1282 
26 Moeljanto, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), (Jakarta : Bumi Aksara :2007), 21 
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diancam dipidana penjara paling lama empat tahun lamanya”.
27

 Di 

dalam  pasal 378 KUHP bentuk Unsur-Unsur Pokok dari penipuan 

dengan unsur-unsur: 

a) Unsur-Unsur Objektif 

1. Bertujuan agar memanfaatkan dan mengambil keuntungan 

dengan cara menantang hukum yang ada. 

2. Menggunakan alat penggunaan untuk pergerakan penipuan 

dengan cara (nama samar, tipu daya, martabat palsu, dan 

memakai dengan cara berdusta dengan cara apapun yang telah di 

kelola penipu). 

3. Menggunakan objek yang lain untuk memberikan barang 

ataupun memakan cara menghapusnya hutang piutangnya. 

b)  Unsur-Unsur Subjektif 

1. Menguntungkan diri sendiri 

2. Melawan hukum artinya dilarang oleh undang-undang atau 

hukum formil. Namun secara arti luas ialah yeng bertentangan 

dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. 

2) Penipuan Ringan 

Penipuan ringan dijelaskan di dalam pasal 379 KUHP yang 

dijelaskan :
28

“ Penipuan yang dijelaskan pada pasal 378 KUHP 

apabila barang yang diberikan tersebut tidak berternak dan juga harga 

                                                           
27 Sugandi, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya,(Surabaya : Usaha 

Nasional, 1980), 396-397 
28 Lamintang PAF, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandunng : PT. Cipta Aditiya Bakti, 

1997), 25 
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dari barang itu adalah hutang ataupun piutang tidak melebihi 250.00 . 

maka dapat dikatakan yaitu penipuan ringan, dengan dihukum pidana  

dipenjara paling lama yaitu kurang lebih 3 bulan atau bisa dipidana 

membayar uang sebesar Rp. 900,0000.”   

Maka dari itu di hewan ternak didalam kehidupan masyarakat 

dianggap memiliki sebuah hasil nilai yang khusus, maka dari itu 

hewan ternak memiliki sosial yang tinggi dibandingkan hewan yang 

lainnya. Namun jika hewan ternak ini kurang dari harga RP. 250.000. 

maka tidak dikatakan penipuan ringan.  

Adapun unsur-unsur penipuan ringan adalah sebagai berikut : 

a) Unsur yang merupakan unsur di dalam pasal 378 KUHP 

b) Unsur-unsur khusus : benda objek bukan ternak, nilainya tidak 

lebih dari 250.00 

5) Definisi Hukum Pidana  

Secara umum, definisi hukum pidana berbeda-beda antar ahli 

hukum pidana
29

. Roeslan Saleh mengutip Moeljatni menyatakan definisi 

hukum pidana sebagai bagian dari hukum yang berlaku dalam sebuah 

negara, dengan dasar aturan.
30

 

Moeljatno kemudian menklasifikasikan hukum pidana atas hukum 

pidana materiil dan formil.  Hal ini senada dengan pernyataan Enshede-

Heijder  pada konsep Hukum Pidana sistematiknya, bahwa hukum pidana 

                                                           
29 Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana,Dua Pengertian Dasa 

Dalam Hukum Pidana” (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 13 
30 Moeljatno “Asasa-Asas Hukum Pidana” Cet IX (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1 
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merupakan penggadaan aturan terhadap sebagian dari seluruhnya hukum 

yang berlaku dalam sebuah negara, dengan tujuan: 

1. Penentuan terhadap tindakan yang dilarang dengan ancaman 

sanksi terhadap siaipun yang melanggar.  

2. Penentuan tempus delicti dan locus delicti terhadap tindakan 

pelanggaran yang dilakukan, lebih rinci pada jenis tindakan pidana 

yang dilakukan untuk diselaraskan dengan sanksi.  

3. Penentuan terhadap pelaksanaan pidana kepada orang yang 

disangka telah melakukan tindak pidana.
31

 

Rumusan hukum pidana materiil dapat dilihat dalam poin saru dan 

dua, sementara hukum pidana formil pada poin yang ketiga. Moeljatno 

merumuskan hukum delik dan sanksinya dalam poin satu satu dan 

pertanggungjawaban pidana pada poin yang ketiga. Hukum materiil yang 

terkodifikasi dapat dilihat dalam KUHP.  

Terhadap perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman bagi 

pelanggara peraturan, maka dapat disebut sebagai delik atau tindak 

pidana. Dalam hal ini, tindak pidana menimbulkan kerugian masyarakat, 

pada lini penghambat pelaksanaan pergaulan yang adil di tengah 

masyarakat.
32

 

Sutherland dan Cressey dikuti oleh Frank E. Hagan. menyatakan 

hukum pidana memiliki empat karakteristik yaitu : 

                                                           
31 Andi Hamzah “Asasa-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya” (Jakarta: PT. 

Sofnedia, 2012), 4-5  
32 Moeljatno “Asasa-Asas Hukum Pidana” Cet IX (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 2 
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1. Dijalankan oleh teoritas politik yaitu Negara yang melakukan 

penuntutan terhadap pelaku. 

2. Secara rinci memberikan definisi pada delik serta hukuman yang 

dapat diberikan.  

3. Implementasi non diskriminasi, maksudnya penjatuhan hukuman 

atau sanksi haruslah adil dan tanpa pada bulu kepada setiap pelaku 

yang terbukti.  

4. Terdapat pemidanaan yang diatur negara.
33

 

Kesimpulannya, definisi hukum pidana dalam artian luas 

melingkupi hukum pidana materiil dan formil, sementara dalam artian 

sempit hanya meliputi hukum materiil.   

Definisi dari tindak pidana yang saat ini dipelajari, ialah hasil kaji 

teoritis dari ahli hukum. Pada umumnya, ahli hukum tetap menyatakan 

kesalahan sebagai bagian definisi tindak pidana.
34

 Tindak pidana sendiri 

berakar dari frasa ”Strafbaar Feit” yang merupakan Bahasa belanda 

dengan terjemahan perbuatan pidana, persitiwa pidana, tindak pidana, 

perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.  

6) Tujuan Ilmu Hukum Pidana 

Ilmu Hukum memiliki tujuan memahami objektivitas dari hukum 

positif.
35

 Sehingga, Hans Kelsen menyatakan bahwa tujuan hukum 

haruslah bebas dari segala jenis ideologi politikn dan fokus mencapai 

                                                           
33 Chairul Huda,”Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana” Cetakan Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 20 
34 Chairul Huda,”Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana” Cetakan Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 26 
35 Moeljatno 
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tujuan yang baik dalam perlindungan keseimbangan di tengah 

masyarakat.
36

 Dikaitkan dengan keilmuan hukum pidana, maka dipahami 

bahwa tujuan dari keilmuan hukum pidana ialah memahami objektivitas 

hukum pidana positif. Dari segi teoritis, objektivitas hukum pidana 

positif ditelaah melalui substansi dari hukum pidana positif, yakni aturan 

terhadap tindakan yang di larang. Merujuk pada tinakan yang dilarang, 

terdapat 2 sifat, yakni bersifat sebagai rechtsdelicten serta bersifat 

sebagai wetsdelicten. 

Rechtsdelicten adalah delik-delik hukum. Tindakan yang terlarang 

dan merupakan pelanggaran atas hukum, sejak awal merupakan tindakan 

yang tidak adir, sehingga memiu larangan terhadap sebuah tindakan.
37

  

Misalnya merupakan larangan atas pembunuhan, pencurian, penipuan 

dan sebagainya yang juga dilarang dalam berbagai kitab suci agama.  

Wetsdelicte adalah delik undang-undang. Sebuah tindakan dilarang 

dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuat setelah 

mengobservasi perkembangan di tengah masyarakat.
38

 Misalnya, pada 

undang-undang lalu lintas, tiap orang yang berkendara harus memakai 

sabuk pengaman. Bila kemudian tidak menggunakan sebagai tindakan 

dilarang terdapat ancaman denda. Wetsdelicten  tidak berasal dari norma 

Agama.  

                                                           
36 Hans Kelsen “Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif” (Bandung: PT. Rinke 

Cipta, 2008), 17 
37 Eddy O.S Hiariej “Prinsip-prinsi Hukum Pidana” Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka: 2016), 14 
38 Ibid, 14 
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Terhadap objektivitas hukum pidana positif lainnya, terkait pada 

penegakan hukum, dimana setelah ditentukan tindakan yang dilarang 

dalam aturan hukum pidana materiil, harus ada respon berupa tindakan 

hukuman yang diberikan oleh negara.  

7) Hukum Pidana Islam  

Terdapat dua istilah yang mewakili frasa “tindak pidana”m yakni 

jinayah dan jarimah. Dapat dipahami bahwa istialah jinayah yang dipakai 

fuqoha sama pemaknaanya dengan jarimah. Jinayah atau jarimah, 

merupakan larangan-larangan hukum yang telah ditentukan oleh Allah 

SWT, sehingga bila dilanggar terdapat sanksi yang telah ditentukan. 

Larangan hukum yang dimaksud ialah tindakan terlarang ataupun 

melaksanakan sesuatu yang tidak diperintah. Sehingga, suatu tindakan 

akan menjadi tindak pidana bila terdapat larangan dalam Syara‟.  Secara 

aktif (comision), maka tindakan yang menuju pada pemberian sanksi oleh 

syariah ialah tindak pidana.
39

 

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) terdapat 3 klasifikasi 

jarimah, yakni:  

a. Jarimah qishash, ialah jarimah atas pembunuhan atau penghilangan 

nyawa, serta penganiayaan.   

b. Jarimah hudud, merupakan pelanggaran atas hak Allah SWT. 

Didalamnya terdiri dari jarimah zina, jarimah qadzaf (menuduh 

muslimah baik-baik berbuat zina), jarimah syurb al-khamr 

                                                           
39 Topo Santoso “Asas-Asas Hukum Pidana Islam” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 

108 
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(meminum minuman keras), jarimah al-baghyu (pemberontakan, 

jarimah al-riddah (murtad), jarimah al sariqah (pencurian), jarimah 

al-hirabah (perampokan). 

c. Jarimah ta‟zir merupakan jarimah yanhg tiak ditentukan oleh nash, 

tetapi terhadap pemidanaannya diberikan kekuasaan kepada ulim 

amri, masuk dalam jenis jarimah ini ialah sumpah palsu, saksi 

palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, 

mengkhianati amanah, dan menghina agama.
40

 

8) Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam ialah tafsir dari kata Fiqh Jinayah yang 

didefinisikan sebagai segala pengaturan hukum terhadap tindak pidana 

atau kejahatan oleh orang-orang yang mukallaf sehingga dapat dibebani 

hukum, yang diatur atas pemahaman dalil-dalil hukum dalam Al-Qur‟an 

dan hadis.
41

 

Tindak pidana dalam hal ini merupakan perbuatan yang 

menimbulkan gangguan atas kedamaian masyarakat serta pelanggaran 

terhadap hukum yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur‟an dan hadis. 

Hukum pidana Islam ialah Syariat Allah SWT dengan tujuan 

kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Makna Syariat Islam secara 

materiil ialah kewajiban asasi manusia untuk mengimplementasikannya. 

Dalam konsep kewajiban asasi Syariat, ialah Allah SWT sebagai 

                                                           
40 Nurul Irfan dan Masyrofah “Fiqih Jinayah” cetakan II (Jakarta: Amzah, 2014), 188 
41 Poewadarminta, “Kamus Umum Bahasana Indonesia” Edisi Ke Tiga(Na: Balai Pustaka, 2006), 

315 
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penguasa segala hak, yakni kewajiban dalam pelaksanaan perintah Allah, 

yang berdampak pada kemaslahatan diri sendiri serta orang lain. 

Penipuan merupakan tindakan yang mengakar dari munafik. 

Tindak pidana penipuan sangat berkaitan dengan keberadaan harta. Bila 

kemudian ditelaah berdasarkan tujuan hukum a quo, maka korban yang 

ditipu akan rugi. Namun, kesalahan tidak serta merta sepenuhnya dari segi 

penipu saja, melainkan kepada pihak korban yang seharusnya lebih jeli 

lagi agar tidak tertipu. Sehingga kemudian, sanksi penipuan lebih ringan 

daripada tindak pidana pencurian. Bila di telaah dari sisi subjek pelaku, 

harus dipertimbangkan pula kecerdasan piksis, baik dalam perkataan 

maupun administrasi. 

Islam ialah agama yang diturunkan langsung oleh allah kepada 

Rosulallah SAW sebagai nabi  dan Rosul terakhir menjadi petunjuk dan 

pedoman bagi umat Islam. Agama Islam menuntun kita kepada petunjuk 

yang boleh dilakukan oleh agama maupun yang tidak diperbolehkan oleh 

agama. Agama Islam merupaka agama yang Universal dan meluas, bukan 

saja merintahkan masalah ibadah aja, namun mengatur pondasi kehidupan 

umat Islam baik dalam perkara kecil maupun besar.
42

 

Di dalam agam Islam peraturan atau larangan yang wajib di taati 

tidak boleh dilanggar oleh orang yang beragama Islam, yang aturannya 

langsung dari Allah SWT yang bertujuan untuk  mengurus sebuah ikatan 

insan dengan Sang Kholiq ataupun ikatan terhadap sesama insan. 

                                                           
42 A. Djazuli, Fiqih Jinayah: Uoaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo 2000), 11 
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Larangangan yang di buat langsung oleh Allah SWT untuk umatnya telah 

di bawa langsung oleh Rosulallah SAW, baik hukum kepercayaan 

(aqidah), perbuatan (Amaliyah), Hukum Islam (Syari‟at Islam), di dalam 

kehidupan manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dari sebagian 

kalangan manusia mengerjakan suatu tindakan kejahatan (Tindak Pidana) 

mauupun tindakan yang tidak sama dengan syari‟at Islam. 

Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerugian yang 

ditimbulkan akibat pencurian. Ditinjau dari rus syari‟at menipu yaitu 

membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik, munafik 

seperti dinyatakan dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 145 : 

ْرِك الاْلَْسَفِل ِمَن النَّا ِر, َوَلْن تَِ ا ِ َد ََلُْم َنِصي ْر  نَّ اْلُمَنِفِقْْيَ ِِف الدَّ  

Artinya :”sungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) 

pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali 

tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka”
43

. 

 

Ayat a quo, menyatakan bahwa orang yang munafik lebih 

berbahaya daripada keberadaan orang yang kafir. Bila kemudian 

perampasan atau perampokan harta sama hukumannya dengan orang kafir 

yakni hukuman mati, maka terhadap orang munafik seminimal mungkin 

haruslah sama dengan hukuman dari perampok tersebut.
44

 

Tindak Pidana penipuan yang dikerjakan memakai banyak cara 

melakukan penipuan salah satunya adalah dengan, menggandakan uang. 

                                                           
43 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan, (Jawa Barat: A-hikmah, 

2008),101 
44 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinas Grafik 2018).71 
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Ketua Majelis Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis 

mengaakan “ proses penggandaan uang hukumnya ialah haram”.
45

  

Proses melakukan penggadan uang itu memakai dengan cara yang 

ghaib atau mistis di dalam syari‟at bisa dibilang dengan perbuatan sihir. 

Sihir adalah menipu masyarakat untuk masuk dalam perangkap penipu 

dengan berbagai macam tipuan. Kata sihir erat kaitannya dengan 

penipuan karena sihir dapat melakukan perbuatan diluar adat kebiasaan.
46

 

Islam memberikan hukum bagi orang yang berbuat kejahatan, 

supaya menemukan sanksi maka perlu melakukan unsur normatif dan 

moral sebagai berikut :  

a) Yuridis Normatif 

Cara melakukan Yuridis Normatif harus dengan dasar dalil 

yang tertera di dalamnya kekangan kepada watak kategoris yang 

diancam dihukum sanksi. Melainkan harus memiliki unsur material 

ialah bisa dinilai dengan berbagai larangan kepada apa yang telah 

Allah SWT perintahkan.  

Di dalam Hukum Islam mengenai penjelasan penipuan ini 

masih belum dijelaskan secara detai, maka harus mencari terlebih 

dahulu dan lebih dalam lagi persamaan hukumnya dengan menggunaka 

kaidah fiqiyah. Masih belum jelas yang menjelaskan masalah 

kejatahan penipu,  lebih menelusuri lebih dalam lagi persamaan 

                                                           
45 Danar Widiyanto“Penggandaan uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi  pendapat MUI“30 

september2016https://krjogja.com/web/news/read/11143/ini_kata_Mui_Soal_Penggandaan_Uan

g_oleh_Dimas_Kanjeng. Diakses tanggal 30 Agustus 2021  
46 Marsum, Jarimah Ta’zir Perbuatan Dpsa dalam Hukum Pidana Islam,  (Yogyakarta: 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1992), 46 

https://krjogja.com/web/news/read/11143/ini_kata_Mui_Soal_Penggandaan_Uang_oleh_Dimas_Kanjeng
https://krjogja.com/web/news/read/11143/ini_kata_Mui_Soal_Penggandaan_Uang_oleh_Dimas_Kanjeng
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hukumannya dengan menggunakan kajian Qidah Fiqihyahnya, 

bahwasanya dengan mendapatkan harta benda itu memakai cara yang 

bener didalam syari‟at bukan melakukan dengan cara yang salah yang 

akan membuat orang lain rugi dan disini perlu juga adanyan mengenai 

keseimbangan kedua belah pihak mengenai jasa imbalan.  

b) Moral 

Tindak Pidana Penipuan tersebut ialah suatu kejahatan terkait 

dengan aset benda. Maka sama seperti kejahatan mencuri dan 

merampok. Bedanya hanya kejahatan mencuri ialah kesalahan tidak 

hanyan tertuju kepada pihak penipu namun pihak yang memiliki 

barang atau aset itu bersalah juga karena kebohannya sampai bisa 

tertipu daya. 

Akan tetapi, apabila dilihat disis pelaku, pelaku tersebut sangat 

memilik potensi yang tinggi yang psikis yang mana penipu mempunyai 

kecerdasan yang bagus didalam mengelolah perkataan, ataupun 

dibidang administrasinya. Ini sangat jelas bahwa akibat negatif 

tertimbulnya itu rugi di pihak korban. Sangat besar ruginya daripada 

akibat pencurian.
47

 

Hal ini telah uraikan dengan terperinci mengenai ayat al-qur‟an 

yang menjelaskan masalah kejahan penipuan ini. Di dalam suroh 

albaqarah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 188 

yang berbunyi : 

                                                           
47 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),71 
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ا اَ  ْن اَْمَوا ِل َواَل ََتُْكُلْوْۤ َنُكْم ِِب ْلَبا ِطِل َوُتْدُلْوا ِِبَاْۤ ِاََل اْْلُ کَّاِم لَِتْأُکُلْوا َفرِيْ ق ا مِّ ْمَوا لَ ُكْم بَ ي ْ
 النَّا ِس ِِب اْلِ ْثِْ َواَ نْ ُتْم تَ ْعَلُمْونَ 

 
Artinya :dan janganlah kamu memakan harta yang di dalam harta 

diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan 

maksud agar kamu dapat memakan dan jangan kamu 

memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.
48

 

 

Penjelasan masalah penggandaan uang ini berupa tindak pidana 

penipuan tergolong kepada jarimah Ta’zir, maka dari itu sanksi 

diserahkan terhadap Hakim yang berwenang memberikan sanksi bagi 

pelaku, yang setimpa beratnya perlakuan yang dikerjakan olehnya.  

                                                           
48 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan, (Jawa Barat: A-hikmah, 

2008),29 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Istilah Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya ialah suatu susunan penelitian ilmiah dengan 

cara menysusn sebuah penelitian yang menggunakan dengan metode-metode 

ilmiah agar lebih mendalam, dalam memecahkan permasalahan atau sebagai 

bentuk untuk menyelasaikan permasalahan yang benar dari fakta dan bukti yang 

ada. Namun dengan berkembangnya zaman saat ini, masyarakat terus 

menimbulkan suatau pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya untuk mencari 

kebenaran dari realitas pandangan pola hidup masyarakat.  

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian ialah usaha secara ilmiah untuk 

mencari data demi tujuan maupun kegunaan tertentu sesuai dengan permasalahan 

yang ingin diselesaikan. Pada penelitian hukum, metode penelitian dapat 

didefinisikan sebagai uraian tahapan sistematis terhadap objek hukum, baik 

keilmuan, aturan-aturan yang bersifat dogmatis, maupun implementasi dan 

respon masyarakat akan keberadaan hukum.49 

Adapun proses pencarian kebenaran tersebut dilakukan melalui adanya 

penelitian. Sugiyono menyatakan bahwasanya pengertian dari penelitian ialah 

cara yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk mencapai tujuan serta fungsi 

tertentu sesuai dengan pertanyaan apa yang ingin di teliti dan dipecahkan. 

Sehingga dalam hal kelancaran pengerjaanya dibutuhkan metode-metode ilmiah 

                                                           
49 Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, (Bondowoso: Licensi, 2021), 114. 
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yang kemudian tertuang di lembar penelitian dalam bab khusus, “Metode 

Penelitian”
50

  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis 

normatif, yang fokus pada kajian Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penipuan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusan Nomor 

238/PID/2018/PT SBY) 

Philipus M. Hadjon mendefinisikan Penelitian hukum yuridis normatif 

sebagai penelitian dengan tujuan untuk perumusan argumentasi hukum 

berangkat dari analisis fokus masalah.
51

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yuridis normatif dalam hal ini menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan 

konseptual (Coceptual Approach), yakni pendekatan yang menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang telah disahkan (legislasi) dan 

pendekatan yang menggunakan aturan hukum yang ada.
52

  

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menentukan 

landasan hukum mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan 

oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi, mengacu kepada KUHP dan aspek 

hukum Islam yang terkait dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Sedangkan 

                                                           
50 Samsu, metode penelitian: teori dan aplikadi penelitian kualitatifn kuantitatif, mixed methods, 

serta reserach & Development,(Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan,2017), 1-2. 
51 Philipus M. Hadjon dan tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press, 2005).3 
52 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Huku” (Jakarta: Kencana, 2005),172 
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pendekatan konseptual didasarkan dari pandangan serta doktrin yang 

berkembang dalam keilmuan hukum.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam 

bidang penelitian. Sumber bahan hukum penelitian adalah sumber data 

primer, sumber data skunder yang masing-masing dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan sebagai jawaban 

atas masalah yang diteliti. 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan 

data primer untuk penelitian ini adalah Al-Qu‟an dan Hadis sebagai 

turunan utama dalam Hukum Islam, Undang-Undang, UHP, Putusan. 

b. Sumber Skunder 

Sumber data skunder adalah data pendukung berupa buku, artikel, 

data dari website resmi, serta berbagai tulisan atau karya ilmiah 

berupa jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilaksanakan 

agar dapat memilah landasan teori berupa pendapat para ahli hukum yang 

releven dengan judul penelitian.
53

 

                                                           
53 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” Ed 1, cet. 11 (Jakarta : Sinar Grafika 2019), 107 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknis analisis bahan hukum adalah teknik penyelesaian masalah 

dengan menghubungkan teori dengan topik dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode analis data yang dikembangkan mengumpulkan dan 

melihat materi hukum yang sudah ada, kemudian hasil penelitian tersebut 

diolah dan dianalisis membandingkan pendapat lainnya.
54

  

6. Keabsahan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu suatu 

teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu 

selain data untuk keperluan verifikasi atau sebagai data perbandingan. 

Penulis menggunakan teknik triangulasi Sumber yang dilakukan 

menggunakan pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka, yakni 

dengan mencari refrensi dalam berbagai sumber seperti jurnal hukum, karya 

ilmiah, kamus hukum, dan terutama pada buku-buku yang terkait. Selain itu, 

penulis juga menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan 

membandingkan informasi dengan pengumpulan data yang sama dengan 

sumber yang berbeda.
55

 

 

 

 

 

                                                           
54 I Made Laut Mertha Jaya. “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”.(Yogyakarta: 

Indonesia Anak Hebat, 2020),7 
55 M.djamal, “Paradigma Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93 



 

38 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Subyek  

Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Kecamatan 

Gading yang terletak 10 Kilo Meter di selatan kota Kraksaan Probolinggo 

dengan jarak tempuh 13 Kilo Meter selama 1 jam ke Kabupaten Probolinggo 

yang memiliki masyarakat damai dan tentram serta ramah. 

Kecamatan Gading terdapat 19 desa salah satunya yaitu Desa Wangkal 

sebuah Desa kecil yang mendapat julukan sebagai Ibu Kota Kecamatan 

Gading dari hal ini sudah sangat jelas bahwa desa wangkal mengetahui segala 

pusat informasi yang ada dalam kegiatan masyarakat di Kecamatan Gading 

seperti kegiatan perniaga dan kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan besar 

lainnya.
56

 

Desa Wangkal terdiri dari 5 Dusun antara lain yaitu Dusun Krajan, 

Dusun Kramat, Dusun Kedung Kajar, Dusun Sentong dan Dusun Sumber 

Cangga. Desa Wangkal terdiri dari penduduk kurang lebih 8000 penduduk, 

dan di Desa Wangkal juga terdapat banyak pesawahan dan pegunungan yang 

sangat sejuk dan alami.  

Luas Desa Wangkal ialah kurang lebih 650,68 hektar yang berbatasan 

langsung dengan Desa Mojelegi sebelah Utara, sebelah Selatan dengan Desa 

Gading Wetan, sebelah Baratnya Desa Kaliacar, sebelah Timur Nogosaren. 

                                                           
56 Observasi di Desa Wangkal, 20 januari 2022 
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Mayoritas masyarakat madura dan beragama Muslim yang mana pendapatan 

pencarian kerjanya adalah bekerja bertani, berdagang, dan kuli bangunan.
57

   

Maka dari itu pencarian mata uang untuk masyarakat sekitar, hanya 

pendapatannya sedikit, dan masyarakatnya banyak yang bekerja di Luar 

Negeri/merantau di karenakan kurangnya biaya hidup kesehariannya, 

sehingga dari sinilah penyebab terjadinya terhadap Penipuan Modus 

Penggandaan Uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang sudah 

dipercayai banyak orang dan korbannya bukan hanya masyarakat Desa 

Wangkal saja akan tetapi dari luar Kota juga ada korbannya. 

Pada dasarnya Kabupaten Probolinggo Kecamatan Gading 

kebanyakan warganya bekerja pertanian. Pertanian adalah faktor yang sangat 

penting untuk para warga disana dan masyoritas seluruhnya bertani yang 

mana bertani adalah salah satu pencarian uang pokok sehari-hari, walaupun 

ada sebagian warga yang tidak mempunyai sawah, akan tetapi ia tetep bekerja 

kepada orang yang mempunyai sawah untuk mencari mata uang kehidupan 

sehari-hari.
58

  

Berikutnya, mengenai hasil wawancara kepada  Kepala Desa 

Wangkal bernama Bapak Ahmad Taufiq berusia 54 Tahun yaitu 

mewawancarai tentang Sejarah tempat tinggal Dimas kanjeng Taat 

Pribadi.  

Dimas Kanjeng Ta‟at Pribadi ini tinggal di desa Wangkal 

Dusun Cangkelek Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo bisa 

dibilang ini daerah pegunungan, dimas rumahnya deket dari 

                                                           
57 Observasi di Desa Wangkal, 20 januari 2022 
58 Observasi Di Desa Wangkal, 20 Januari 2022 
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kalangan masyarakat di nilai bawah rata-rata. Daerah yang di 

tempati Dimas Kanjeng itu sangat subur tanaman, banyak pekerja 

pertanian seperti menanam padi, cabe, terong, tomat, jagung dan 

tembakau sehingga mendukung untuk mengembangkan modal atau 

menggalih modal dari bahan pertanian tersebut sebagai mata uang 

yang berlipat-lipat hasil dari di kelolah petani, dan ada pula 

sebagian menjadi pegawai ataupun PNS dari wilayah tersebut. 

Namun kondisi sekitar tempat tinggal atau masyarakat tidak 

menjamin masyarakat terlepas dari sebuah angka kemiskinan 

walaupun terdapat sumber tanah yang subur. kalau Melihat zaman 

sekarang yang semakin canggih, yang mana bisa menghasilkan 

rezeki bisa berfikir lebih cermat lagi dan berkembang. Tapi 

Sekarang rakyat masih banyak mempercayai kepada hal yang 

ghaib seperti dukun yang masih dipercaya bisa menggandakan 

uang dan bisa mengatasi permasalahan kehidupannya.
59

 

Dimas kanjeng pernah mengatakan kepada almarhum 

bapak saya dulu dan bapak saya pernah bercerita kepada saya 

karena bapak saya ini dulu seneng nongkrong di daerah Padepokan 

Dimas Kanjeng kalau dimas kanjeng ini mengakui bukan seorang 

santri yang berprestasi atau terbaik dari abah Ilyas, tetapi dimas 

kanjeng ini nurut, patuh pada perintahnya, terus waktu Dimas 

Kanjeng kurang lebih umur 24 tahun menikah dengan Rahma 

orang wangkal juga yang berumur 17 tahun, kebetulan rahma ini 

juga santrinya abah Ilyas juga, dan rahma ini orang yang berada. 

Dimas kanjeng dulu bekrja menggarap tanah mertuanya, dimas 

kanjeng itu bisa dibilang orang yang sederhana perekonomiannya 

yang rendah. Terus Dimas kanjeng ini mempunyai 3 anak, pada 

tahun 2000 an dimas kanjeng mendirikan yayasan lalu pada tahun 

2001 nya ini dimas kanjeng mempunyai anak kembar yang diberi 

nama Radeni dan Raderi.
60

  

 

Peneliti mewawancarai masyarakat desa wangkal yang mengetahui 

awal mula sejarah dimas kanjeng melakukan tindak pidana penipuan ini, 

yang bernama Slamet Hariyanto usia kurang lebih 63 tahun, asal desa 

Nogosaren bertempat tinggal di Desa Wangkal, Bapak Slamet 

mengatakan.  

“Dimas Kanjeng Taat Pribadi lahir di dusun sumber 

Cangkelek, tepatnya didesa wangkal, kecamatan gading. 

                                                           
59 Ahamad Taufiq, Diwawancarai Oleh Penulis, Wangkal, 30 januari 2022 
60 Ahamad Taufiq, Diwawancarai Oleh Penulis, Wangkal, 30 januari 2022 
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Sebelumnya dimas kanjeng ini orang biasa, dimas kanjeng ini anak 

kelima dari enam bersaudara dari mantan kapolsek Gading, nama 

ayahnya itu Musta‟in istrinya bernama angatri. Dimas kanjeng 

semasa itu tinggal bersama orangtuanya di wangkal, dari masa 

sekolah Dimas kanjeng ini memang suka kepada ilmu-ilmu 

kebatinan dan dimas kanjeng ini sering menyendiri ditempat 

keramat. Bapak dimas kanjeng ini meninggal pada tahun 1992, 

ibunya meninggal tahun 2002. Di rumah orangtuanya sekarang ini 

ditempati oleh adiknya dan suami adiknya. Saudaranya dimas 

kanjeng ini ada 3 orang bertempat tinggal dijember dan satunya di 

rumah orang tuanya. Saudara yang bernama kendati inilah yang 

deket rumahnya bersama Dimas kanjeng akan tetapi dimas kanjeng 

jarang berkunjung kerumahnya kendati ini. Mungkin karena dimas 

kanjeng sudah menjadi orang yang kaya raya akhirnya lupa untuk 

berkunjung kepada saudara kandungnya sedangkan saudara-

saudaraanya orang biasa semua. Sejak sekolah SMP Dimas 

Kanjeng ini memang suka mempelajari ilmu ghaib kayak kejawen, 

terus semakin tua dimas kanjeng ilmunya semakin meningkat 

selesai lulus SMA. Dimas kanjeng ini berguru kepada kyai Gung 

slamet, cicitnya Raja Sumenep Bindoro Said yang keturunan orang 

ilmu ilmu ghaib dari batuampar, pamekasan. Dari kyai Gung ini 

diperintahkan untuk menimba ilmu kepada abah Ilyas pimpinan 

pondok pesantren kabupaten mojokerto. Karena dimas kanjeng 

sudah berguru kepada Prabu Anom maka sama kyai Gung ini yang 

telah menjadikan Dimas kanjeng Terobsesi ingin menjadi 

seseorang yang ingin mengangkat derajatnya dari kalangan rendah 

hingga menjadi bangsawan.”
61

 

 

Dilanjut dengan bapak Samsul Arifin Tetangga Dimas Kanjeng 

Taat Pribadi usia 60 Tahun, dia mengatakan bahwasanya : 

“Dimas kanjeng karoah lambek pernah elang ndok, 

mungkin dimaskanjeng ruah trakat ke pegurun orang banten. 

Sepulangah derih trakat jieh dimas kanjeng langsung obe yayasan 

dedi padepokan. Masyarakat dinnak banyak secengeng, 

tecengngak ke dimas kanjeng polana yayasannah eyobe padepokan 

se benyak pengikuteh, dimas kanjeng reh langsung obe sarah 

sampek lambek orang dinnak riah heran, awalah dimas kanjeng 

riah bangun masjid terus mareh deyyeh dimas kanjeng riah 

bangun bungkoh cekrajenah tager engak istana , teros dimas 

kanjeng riah melleh tana seargeh teggi kalaknah deddinah dimas 

kanjeng endik tanah seng leber. Se cek heranah riah dimas 

                                                           
61 Slamter Hariyanto, Diwawancarai Oleh Penulis, Wangkal, 01 februari 2022 
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kanjeng nyambih santreh pengikuteh ruah banyak sederih agemah 

kendati ruah mayoritas muslim”  

Artinya : “Dimas kanjeng itu dulu pernah menghilang 

beberapa waktu bisa dikatakan terakat kepada orang guru dibanten. 

Nah dari pulang berguru ini dimas kanjeng yayasannya dirubah 

menjadi Padepokan. Banyak masyarakan sini heran dengan dimas 

kanjeng karena merubah yayasan menjadi padepokan yang banyak 

pengikutnya. Perubahan ini sangat aneh membuat penduduk kaget 

karena dimas kanjeng ini awalnya membangun sebuah masjid lalu 

setelah itu membangun sebuah rumah seperti istana. Dan membeli 

tana tetangganya yang dibeli dengan harga yang tinggi. Yang lebih 

terheran lagi padepokan ini pengikutnya mayoritas dari kalangan 

lintasumat yang beragam kendati mayoritas muslim.”
62

 

 

Wawancara kepada  Bapak Samsul Arifin berusia 60 tahun 

asal Desa Kaliacar bertempat tinggal di Desa Wangkal sebagai 

tetangga Dimas Kanjeng Taat Pribadi, mewawancarai jumlah 

dukun.
63

  

Seoningah kuleh nduk mun dukon penggandaan uang 

karoah neng Desa Wangkal comak Dimas Kanjeng, Tapeh mun 

dukon santet kakroah isnyaalah benyak, tapeh mun dukon santet 

kakroah kan tak sa‟kasak ndok deddinah comak gun ngerah-

ngerah, seoninng kule dokun santet karuah bedeh Disah Cangkelek 

karuan settong (1) Disah Prasi nikah kuleh onging bedeh jugen 

duween (2) tepeh mun desa Kaliacar kassak insyaallah benyak 

ndok seoning kuleh bedeh (5) kassak, kuleh kan asli oreng kaliacar 

keng norok beleh ke kanjeh genikah gun seongingah kuleh, tapeh 

mun dukon penggandaan uang Kecamatan kaenjeh comak settong 

(1) Dimas Kanjeng nikah gun mun desah laen pola bedeh ndok.  

“setau saya nduk dukun penggandaan uang itu di Desa 

Wangkal hanya Dimas Kanjeng, tetapi kalau dukun santet 

insyaallah banyak, tetapi kalau dukun santet itu tidak 

menampakkan nduk jadinya hanya cumak mengira-ngira saja, 

setau saya dukun santet itu ada di Desa Cangkelek itu 1 duku, 

Desa Prasi 2 dukun tapi kalau di Desa Kaliacar banyak nduk ada 

5 dukun santet, saya asli Desa Kaliacar tapi ikut istri kesini, ini 

saja yang saya tau tapi kalau dukun penggandaan cumak Dimas 

Kanjeng itu aja mungkin kalau di Desa lain ada nduk” 
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wawancara kepada  Bapak Slamet Hariyanto berusia 63 

tahun asal Desa Nogosaren bertempat tinggal di Desa Wangkal, 

mewawancarai jumlah dukun
64

 

Dukon penggandaan uang mun desah kanjeh comak dimas 

kanjeng karoah sobung dukon pole tapeh mun dukon toyol insyaa 

allah bedeh bing seonging kuleh Desah Kebben nikah bedeh dukon 

toyol tellok (3) dukon. Mun kanjeh kuleh korang oning comak 

dukon pagurun karuah kanjeh bing seonging kuleh.    

“dukun penggandaan uang kalau Desa sini cumak Dimas 

Kanjeng itu gak ada lagi tetapi kalau dukun tuyul insyaa allah ada 

bing  setau saya Desa Kebben itu ada dukun tuyul tiga dukun kalau 

disini kurang tau cumak dukun pagurun itu disini bing setau saya”. 

wawancara kepada  Kepala Desa Wangkal bernama Bapak Ahmad 

Taufiq berusia 54 Tahun yaitu mewawancarai jumlah dukun  

Setau saya kalau dukun penggandaan uang itu di Desa 

Wangkal hanya Dimas Kanjeng. Tapi kalau dukun santet itu 

mungkin banyak tetapi kalau dukun santet itu kan diam-diam gak 

dipublikasikan seperti Dimas Kanjeng dukun penggandaan uang. 

Kalau keturunan keluarganya Dimas Kanjeng ini keluarganya 

termasuk istrinya sekarang menjalankan juga, meneruskan 

profesinya Dimas Kanjeng termasuk anak-anaknya juga. Kalau di 

Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan namanya kalau tidak salah 

Anwar dulu pernah diamankan oleh Polisi karena dia mencekik 

leher pengikutnya itu sedikit persis seperti Dimas Kanjeng, karena 

pengikutnya Anwar itu mau ngebongkar rahasianya dia, kalau 

dukun tuyul itu yang melihara tuyul disini ada 2 dukun di Rt 15.
65

 

Jadi menurut keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya Dukun Penggandaan Uang di Kecamatan Gading Desa 

Wangkal hanya terdapat 1 Dukun saja yaitu Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

namun dukun Tuyul dan dukun santet ada beberapa yang diketahui oleh 

warga kecamatan Gading yaitu total dukun santet di Kecamatan Gading 13 

dukun santet dan dukun tuyul dengan Desa yang berbeda akan tetapi satu 
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Kecamatan, akan tetapi Dukun Penggandaan uang ada di kecamatan yang 

berbeda yang diketahu oleh kepala desa yaitu di daerah Kecamatan 

Kraksaan yang pernah di selidik oleh polisi karena dukun tersebut 

mencekik pengikutnya dengan alasan pengikutnya ingin membongkar 

rahasianya. 

B. PEMBAHASAN 

1. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana 

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Dalam usaha memaparkan sebuah rumusan delik berkaitan 

dengan unsur-unsurnya, haruslah terlebih dahulu mengetahui adanya 

tindakan manusia. Dalam hal ini, tindakan manusia yang dimaksud 

ialah tindakan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan keilmuan hukum pidana.
66

 

Suatu tindakan dapat berupa “een doen” atau “een niet doen” 

atau “melakukan sesuatu” maupun “tidak melakukan sesuatu”, yang 

dalam doktrin sering disebut “een nalaten”, artinya ialah kealpaan 

terhadap sesuatu yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Akan 

tetapi “Strafbaar Feit” diartikan bukanlah sebagai “suatu tindakan” 

tetapi sebagai peristiwa maupun sebuah keadaan.
67
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Setiap tindak pidana yang termaktub dalam KUHP seyogyanya 

dipaparkan dalam unsur-unsur yang dalam garis besar terbagi atas dua, 

yakni unsur subjektif dan objektif.  

Unsur Subjektif ialah unsur-unsur yang terkait dengan subjek 

atau diri pelaku maupun yang berhubungan dengannya. Keseluruhan 

dari pelaku sebagai subjek termasuk pula pada apa yang ada dalam 

hatinya. Adapun unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan 

keadaan dari tindakan yang telah dibuat dari pelaku.
68

 

Adapun yang termasuk dalam Unsur-unsur subjektif tindak 

pidana ialah:
69

 

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 

2. Voornemen percobaan atau poging yang tersurat dalam pasal 

53 ayat 1 KUHP . 

3. Berbagai jenis kejahatan, misalnya kejahatan pencurian, 

penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya. 

4. Adanya unsur perencanaan terlebih dahulu atau voorbedachte 

raad, unsur ini dapat dilihat dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 KUHP 

5. Perasaan takut atau vress yang dapat dilihat dalam pasal 308 

KUHP. 
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Sedangkan, Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah sebagai 

berikut : 

1. Unsur pelanggaran hukum (wederrechtelijkheid) 

2. Kualitas pelaku, contohnya dalam pasal 415 KUHP yang 

subjeknya mengerucut pada pegawai negeri. 

3. Kausalitas, merupakan keterkaitan antara sebuah tindakan 

yang menjadi penyebab dengan kenyataan yang menjadi 

akibat. 

Unsur wederrechtelijk merupakan unsur vital dalam tiap delik, 

meskipun kemudian terhadap pembentuk undang-undang tidak 

menyatakan secara lugas terhadap unsur a quo sebagai unsur delik yang 

bersangkutan.
70

 

Elementen van het delict sendiri ialah pengaturan yang tidak ada 

dalam delik, tetapi terletak dalam buku ke-1 atau pada asas-asas hukum 

yang terdiri dari berbagai elemen yakni: 

1. Pertanggungjawaban sebuah tindakan maupun akibat dari 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku.  

2. Pertanggungjawaban subjek terhadap tindakan yang telah 

dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan akibat tindakan 

tersebut.  

3. Dapat disalahkannya sebuah tindakan maupun akibat dari 

sebuah tindakan kepada seseorang yang dimaksud berupa 
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pelaku yang didasarkan pada unsur kesengajaan ataupun unsur 

ketidaksengajaan.  

4. Unsur melawan hukum. 

Adapun ke empat dari delik a quo, secara runtut ialah sebagai 

berikut: 

1. Toerekenbaarheid van het feit 

2. Toerekeningsvatbaarheid van de dader 

3. Verwijtbaarheid van het feit  

4. Wederrechtelijkheid 

Meskipun terhadap elemen-elemen “Toerekenbaarheid van het 

feit“ dan “Toerekeningsvatbaarheid van de dader” tidak secara tegas 

dimasukkan dalam unsur delik dalam peraturan perundang-undangan 

oleh para pembentuk per-UU. Namun, adanya elemen yang dimaksud 

harus pula dinyatakan sebagai ada dalam persyaratan delik.
71

 

Penipuan ialah tindakan maupun perkataan yang penuh 

kebohongan, kepalsuan, ketidakjujuran, dan sebagainya, serta yang 

menyesatkan dengan tujuan mencari keuntungan dengan merugikan 

orang lain, sehingga kemudian dapat dikenai sanksi pidana. Penipuan 

berupa perkataan tidak jujur maupun tindakan mencari keuntungan 

untuk diri sendiri dari orang lain secara  melawan hukum. Biasanya 

yang melakukan penipuan akan menyatakan sesuatu yang seakan-akan 

benar tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang 
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menjadi korban penipuan kemudian harus diarahkan untuk 

menyerahkan barang atau uang yang diakibatkan tindakan tipu daya 

akal sesat sebagaimana pasal 378 KUHP.
72

 

Sehingga, dalam pasal 378 KUHP yang dimaksud di atas secara 

yuridis delik penipuan terdiri dari unsur-unsur pokok, yakni:  

1) Unsur subyektif Delik, yakni adanya kesengajaan dari subjek 

berupa pelaku dalam melakukan penipuan kepada orang lain sesuai 

dengan rumusan pasal UU dengan kata-kata yang bertujuan untuk 

mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain secara 

melawan hukum. 

2) Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : 

a) Unsur barang siapa 

b) Unsur mengerakkan orang lain, yang dapat dilakukan 

dengan nama, martabat, ataupun sifat palsu, atau dengan 

tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan.  

Amir Ilyas, kemudian memaparkan mengenai unsur-unsur 

subjektif maupub objektif, ialah sebagai berikut:  

1) Unsur Subjektif 

Unsur Subjektif merupakan unsur yang terikat dengan diri pelaku 

maupun yang berhubungan dengan pelaku sebagai subjek, termasuk 

pula pada apa pun yang berhubungan dengan hati pelaku.
73

 

Adapun Unsur-Unsur Subjektif Tindak Pidana adalah: 
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a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa) 

b) Maksud atau voornemen pada sebuah percobaan (poging) 

yang dapat dilihat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 

c) Jenis-jenis maksud atau oogmerk, yang dapat dilihat dalam 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 

sebagainya.  

d) Unsur perencanaan terlebih (voorbedachte raad) yang dapat 

dilihat dalam tindak pidana pembunuhan berencana sesuai 

pasal 340 KUHP. 

e) Perasaan takut atau vress, misalnya termaktub dalam pasal 

308.  

2) Unsur Objektif 

Unsur Objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan 

keadaan dimana keadaan yang dimaksud ialah berkiatan dengan 

perbuatan dari pelaku.  

Adapun Unsur-unsur objektif tindak pidana ialah sebagai 

berikut: 

a) Sifat melawan hukum atau wederechtelijk 

b) Kualitas dari si pelaku, contohnya keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri ketika melakukan tindak pidana sesuai pasal 415 

KUHP. 

c) Kuasalitas, merupakan keterkaitan antara tindakan sebagai sebab 

dan kenyataan sebagai akibat.  
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Unsur objektif juga terkait pada unsur yang berasal dari eksternal 

pelaku, yakni: 

1) Perbuatan manusia, berupa Act, merupakan tindakan yang aktif 

maupun positif, serta tindakan yang bersifat omission atau 

perbuatan pasif maupun perbuatan negatif, seperti tindakan 

yang mendiamkan ataupun membiarkan.  

2) Akibat (result) dari tindakan manusia, dimana akibat yang 

dimaksud bersifat bahaya maupun merusak, hingga sampai 

menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh hukum, misalnya 

nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan 

sebagainya. 

3) Keadaan-keadaan (circumstances) yang terjadi pada masa 

maupun setelah tindakan dilakukan.  

4) Sifat dapat dihukum serta sifat melawan hukum. Dimaksud 

sifat dapat dihukum ialah terkait dengan alasan-alasan 

pertanggungjawabaan pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum 

ialah perbuatan yang dimaksud bertentangan dengan hukum, 

baik berkenaan dengan larangan ataupun perintah perbuatan.  

Dalam asas-asas hukum pidana, Amir Ilyast menyatakan tindak 

pidana sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Tindakan yang dimaksud ialah tindakan yang dilarang sesuai 

dengan Undang-Undang (mencocoki rumusan delik) 

b) Memiliki sifat melawan hukum 



 

 

 

51 

c) Tidak ada alasan pemaaf 

d) Alasan pembenaran.
74

 

Sedangkan ketentuan mengenai bantuan dalam melakukan tindak 

pidana berada dalam pasal 55 (tururt melakukan) dan pasal 56 KUHP 

(membantu melakukan) terhadap tindakan pokok. Dalam kasus yang 

diangkat dalam penelitian berupa penipuan yang dikenai pasal 378 KUHP 

Jo. Pasal 55 KUHP, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi ialah: 

1. Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut 

serta melakukan, maupun orang-orang yang memberikan sesuatu atau 

janji, dengan pengaruh yang didapat dari kekuasaannya, kekerasan, 

ancaman, maupun tipu daya, atau dengan membuka kesempatan, daya 

upaya, bujukan, untuk melakukan sesuatu dalam sebuah peristiwa 

pidana.  

2. Adapun terkait dengan bujukan yang dapat dipertanggungjawabkan 

ialah yang berhubungan dengan kesengajaan dalam membujuk serta 

akibat yang timbul setelahnya.
75

  

Adapun, seseorang yang dapat dihukum karena membantu sebuah 

tindak pidana menurut pasal 56 KUHP ialah sebagai berikut:  

1. Seseorang yang memiliki kesengajaan dalam memberikan bantuan 

dalam terhadap kejahatan.  
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2. Seseorang yang dengan kesengajaan membuka kesempatan, 

memberikan daya upaya maupun keterangan dalam sebuah tindak 

kejahatan itu. 

Yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam hal 

“bersama-sama melakukan” maka minimal subjek yang ada ialah dua 

orang, terdiri dari orang yang melakukan (plager) dan orang yang turut 

melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
76

 

  Dimas Kanjeng Taat Pribadi terbukti secara sah menurut hakim 

telah bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dengan perbuatan 

berlanjut” sebagaimana didalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) 

KUHP.  Yang dimaksud dengan barang siapa didalam putusan Nomor 

238/PID2019/PT.SBY adalah Dimas Kanjeng Taat Pribadi bin Mustain. 

Bahwa ia telah mengunakan tipu muslihat dengan menggunakan 

menerangka  legalitas padepokan bahwa sah secara hukum dengan 

menunjukkan dokumen seperti akte pendirian yayasan, susunan 

kepengurusan, visi misi padepokan dll. Kemudian juga menunjukkan 

gambar orang penting yang foto bersama Dimas Kanjeng Taat Pribadi di 

dalam gambar tesebut terdapat seorang Kapolri, Jaksa Agung, dan juga 

ada beberapa Menteri. Dan Dimas Kanjeng juga menjajikan bahwa ia mau 

membiayai program pondok yang korban ingin bangun. Namun ada 
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persyaratan untuk menjadi santri Padepokan yaitu sanggup wirid, sanggup 

puasa dan mengeluarkan Mahar/sadaqah.
77

 

Maka penjelasan diatas bahwa kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

telah memenuhi Unsur-unsur didalam pasal 378 KUHP.   

c. Kronologi Peristiwa Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi  

Putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya yang 

telah memeriksa dan mengadili perkara dengan Putusan Nomor: 

238/PID/2018/PT SBY ditemukan fakta hukum kronologi peristiwa 

sebagai berikut :
78

 

Berawal dari Asmui Abbas tahun 2013 dia mengetahui tentang 

padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dari Kurdi yang telah menawari 

kantong yang dapat menghasilkan uang dan menceritakan programnya 

Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mempunyai program bagus 

tetang kemasalahatan umat, ia bisa memperoleh uang dengan 

memberikannya mahar. Lalu Asmui Abbas menelvon kepada Muhammad 

Ali mengajak untuk menjadi santrinyas Dimas Kanjeng, lalu Muhammad 

Ali mengatakan jika percaya, tidak apa-apa pakai dulu uang kantor untuk 

membayar mahar sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 

Sekitar bulan februari 2014 Muhammad Ali diantar oleh Noor Hadi 

santri koordinator Suryono ke rumah Suharti di derah Semampir 
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Probolinggo dekat dengan Bank BRI pada waktu itu Muhammad Ali 

bersama dengan Nur Amui Abbas, Chotibul Umam, sampai di rumah Hj. 

Suharti ada banyak tamu kemudian Muhammad Ali menunggu beberapa 

jam akhirnya dipersilahkan masuk berkenalan dengan Hj. Suharti 

kemudian Mohammad Ali bertanya hal yang sama dengan apa yang 

dinyatakan kepada Noor Hadi, lalu dijawab bahwa padepokan adalah 

Legal kegiatan bukan penipuan karena pengikutnya puluhan ribu.
79

 

Hj. Suharti mengatakan kepada Mohammad Ali sejalan dengan 

program Padepokan yaitu untuk kemaslahatan umat, rencana realisasi 

pencarian yaitu pada bulan april 2014 dengan syarat uang mahar 10 

miliyar bisa ditutup, dan Mohammad Ali bertanya “apa mahar itu” lalu 

dijelaskan, jika santri itu ingin sukses harus membayar mahar terlebih 

dahulu dan jika Mohammad Ali mau menutup mahar nanti akan 

dipertemukan dengan Dimas Kanjeng lalu Mohammad Ali 

mempertimbangkan dan Mohammad Ali kembali ke Kudus. Kemudian di 

bulan yang sama Mohammad Ali di anter Oleh Hj.Suharti untuk bertemu 

Dimas Kanjeng di Dusun Cangkelek RT.022 RW.008 Wangkal Gading 

Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk menerangkan legalitas 

Padepokan bahwa ini sah secara hukum dengan menunjukkan dokumen 

seperti akte pendirian yayasan, susunan kepengurusan, visi misi 

padepokan, dan lain-lain.  

                                                           
79 Dimas Kanjeng Taat Pribadi, “Putusan Nomor 238/PID/2018/PT SBY” (Surabaya: Pengadilan 

Tinggi, 2018), 4 



 

 

 

55 

Kemudian Muhammad Ali oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

diajukan gambar orang penting yang foto bersama Dimas Kanjeng yaitu 

ada Kapolri, Jaksa Agung, dan beberapa Menteri, lalu Muhammad Ali 

mulai percaya kepada Dimas Kanjeng.
80

 

Dimas Kanjeng menanyakan kepada Mohammad Ali Pondok 

Pesantrennya mempunyai Program apa saja, lalu Mohammad Ali 

menjawab akan membuat Pondok Pesantren, rumah sakit dan 

penampungan anak yatim piatu di Kudus dan Dimas Kanjeng bilang 

bahwa hal tersebut bagus, Dimas Kanjeng ingin membantu membiayai 

dengan syarat saksi Muhammad Ali mau menjadi sanri Padepokan Dimas 

Kanjeng dan mau membantu program-program Padepokan dan untuk 

menjadi santrinya. Ada tiga syarat yaitu: sanggup wirid, sanggup puasa 

dan mengeluarkan mahar/sedekah. 

Apabila perjuangan Mohammad Ali besar maka juga akan cepet 

trealisasi dan saat itu Hj. Suharti membisikkan disuruh menutup 

kekurangan mahar yang Rp.10 Miliyar dan Mohammad Ali bertanya 

kepada Dimas Kanjeng apa bener jika kekurangan mahar Rp.10 miliyar 

bisa ditutup maka akan mendapatkan pencairan sebesar Rp. 60 miliyar, 

lalu Dimas Kanjeng menjawab bahwa itu bener akan cair pada bulan April 

2014. 

Mohammad Ali menyerahkan mahar sebesar 10 miliyar secara 

bertahap yang pertama 3 miliyar kedua 2 miliyar ketiga 3 miliyar dan 
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keempat 2 miliyar pada bulan februari dan Mohammad Ali di jaminin 

berupa 2 koper yang katanya berisi uang.
81

 

Lalu Mohammad Ali dimintai mahar lagi untuk pembukaan 

rekening Hana Bank 5 miliyar lalu pembukaan rekening ICBC 5 miliyar 

dan pembukaan mahar Hana Bank 2 miliyar, pembukaan Sekretariat 

Cabang Padepokan di Kudus 2,5 miliyar dan pelantikan 3,5 miliyar. 

Kerugian dari Mohammad Ali Rp. 35 miliyar (tiga puluh lima 

miliyar rupiah) namun dana untuk talangan sebesar 3,5 miliyar sudah 

dikembalikan melalui Vijay 2 miliyar dan di transfer ke rekening 

Mohammad Ali  melalui Misal 1,5 miliyar sehingga kerugian Mohammad 

Ali berkurang menjadi 31,5 miliyar serta diberikan keris berbentuk tongkat 

warna kuning emas oleh Dimas Kanjeng yang katanya itu petunjuk dari 

Gurunya untuk mensukseskan program tersebut.
82

 

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi  

Dalam Surat Putusan dapat diamati isinya yang terdiri dari uraian 

fakta-fakta hukum, serta penjelasan unsur-unsur pasal yang dilanggar. 

Maka, dalam kasus ini, tindak pidana yang dilanggar yang 

berkesinambungan pada putusan ialah Pasal 378 KUHP tentang 

Penipuan. 

Rumusan tindak pidana penipuan terdiri atas unsur subjektif, 

termasuk didalamnya perbuatan yang menggerakkan, korban yang 
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digerakkan, dengan tujuan pada orang lain baik berbentu penyerahan 

maupun pelunasan hutang, yang dilakukan dengan nama palsu, 

penggunaan tipu muslihat, dengan martabat palsu, maupun rangkaian 

kepalsuan, serta sebagainya.  

Buku II KUHP telah mengatur tindak pidana penipuan yang masuk 

pada kejahatan terhadap harta kekayaan, yakni penyerangan hak 

seseorang atas harta yang dimiliki. Secara luas dan detail, delik penipuan 

diatu dalam Buku II Bab Bab XXV KUHP, mulai Pasal 378 hingga Pasal 

395 KUHP. 

Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “barang siapa 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, 

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun”
83

 

 

Dalam pasal 378 KUHP sesuai bunyi di atas, delik penipuan 

nyatanya harus sesuai dengan unsur subjektif delik yang mengacu kepada 

kesengajaan dari si pelaku untuk melakukan penipuan sesuai bunyi pasal 

mengenai maksud dalam menguntungkan diri sendiri maupun orang lain 

yang dilakukan secara melawan hukum. 

Adapun yang masuk dalam unsur Obyektif ialah : 

a) Unsur barang siapa 
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b) Unsur penggerakan terhadap orang lain dengan tujuan penyerahan 

benda maupun pemberian atau pelunasan hutang.
84

 

Unsur penggerakan terhadap orang lain dilakukan dengan 

menggunakan nama, martabat, maupun sifat yang palsu, atau dilakukan 

dengan adanya tipu muslihat maupun kebohongan dengan tujuan korban 

menjadi percaya.  

Dalam menjustifikasi seseorang sebagai pelaku kejahatan 

penipuan, majelis hakim seyogyanya melakukan pemeriksaan yang absah 

terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdiri dari 

unsur subjektif maupun objektif kepada pelaku yang dimaksud.
85

 

Pada pembuktian unsur subjektif, haruslah dibuktikan mengenai 

maksud terdakwa penipuan sesuai dengan teori willen witens 

(menghendaki dan atau mengetahui), dimana dalam hal ini memiliki 

maksud dalam mencari keuntungan baik bagi dirinya ataupun orang lain 

yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud 

menghendaki atau setidaknya menyadari tindakan bertujuan untuk 

mengarahkan orang lain sehingga orang tersebut memberikan benda 

ataupun memberi dan menghapus hutang kepada pelaku.
86

 

Adapun didalam “mengetahui atau menyadari” terhadap 

penggunaan cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud a quo, maka 

dilakukan melalui nama, martabat, maupun sifat palsu, ataupun tipu 

muslihat. 
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Terhadap unsur subjektif, dalam praktik di lapangan sangat sulit 

untuk ditentukan fakta hukum. Apalagi bila antara pelaku dan korban 

didasarkan pada perjanjian yang murni.  Sehingga, seseorang tidak dapat 

dikatakan memenuhi unsur subjektif jika hanya memberi tahu adanya 

informasi bisnis, yang berakibat pada korban memberikan modal usaha.   

Pengadilan memiliki kewajiban bahwa atas informasi bisnis yang 

diberikas, terdapat fakta hukum yakni maksud dari pelaku sedari awal 

untuk menggerakkan seseorang agar memberikan modal dimana informasi 

tersebut ternyata palsu dan bertujuan murni untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain.
87

 

Selain itu, klasifikasi penipuan ialah delik formil-materiil yang 

mana korban harus membuktikan adanya penyerahan sesuatu atau a quo 

kepada pelaku. Cara yang dilakukan pelaku dalam melaksanakan 

rencananya, harus pula di periksa sesuai dengan pasal 378 KUHP. 

Kenyataannya, hal-hal demikian sangatlah rumit dalam masa pembuktian, 

sehingga tidak dapat dijustifikasi sebuah tindakan sebagai penipuan dari 

satu sisi saja.  

Melihat dari Unsur-unsur yang tertulis diatas maka kasus oleh 

Dimas Kanjeng memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mana ada di 

dalam pasal 378 KUHP. 

Sesuai pasal 378 KUHP, tindakan dapat dijustifikasi penipuan bila 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  
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b. Unsur subjektif, ialah unsur sengaja dari pelaku sebagai subjek 

hukum dalam melaukan penipuan kepada orang lain secara 

melawan hukum yang termaktub dalam pasal a quo dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atupun orang lain.   

c. Unsur objektif, yakni : 

a) Unsur barang siapa 

b) Unsur penggerakan terhadap orang lain dengan menggunakan 

nama, martabat, atau sifat palsu ataupun tipu muslihat.  

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penipuan Oleh 

Dimas Kanjeng Taat Pribadi 

Penipuan ialah sebuah tindakan yang berakar dari sifat munafik. 

Penipuan merupakan perbuatan kejahatan yang terkait dengan harta. Bila 

dipahami dari sudut pandang syariat, perilaku penipu ialah perilaku 

pembohong. Maka perbuatan bohong, ialah salah satu kualifikasi dari 

kemunafikan, hal ini sesuai dengan Al-Quran Qs. An-Nisa/4 : 145 

ْرِك الاْلَْسَفِل ِمَن النَّا ِر, َوَلْن تََِد ََلُْم َنِصي ْر    ِانَّ اْلُمَنِفِقْْيَ ِِف الدَّ

Artinya : “sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) 

pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali 

tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.
88

 

 

Berdasarkan ayat a quo, orang-orang yang munafik lebih 

berbahaya daripada orang yang kafir. Terhadap tindak pidana perampasan 

maupun perampokan harta, hukumannya sama dengan ancaman hukuman 
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orang kafir, yakni hukuman mati. Maka, dapat dipahami bahwa hukuman 

bagi orang yang munafik seminimalnya harus sama dengan ancaman 

hukuman tindakan perampok.
89

 

Melihat kemampuan pelaku, tentu lebih unggul dengan psikis serta 

kelihainnya baik pada perkataan ataupun pada administrasi. Akibat dari 

penipuan bagi korban tentu lebih banyak daripada yang timbul akibat 

pencurian.  

Dalam sudut pandang yuridis, pembebanan kesalahan tidak hanya 

dipandang dari sisi pelaku saja, tetapi juga pada korban. Pembebanan 

kesalahan pada korban ialah karena kebodohannya atas kepercayaan 

terhadap pelaku yang menimbulkan adanya penipuan. Berdasarkan hal 

tersebut, sanksi dari tindak pidana penipuan lebih ringan daripada tindak 

pidana pencurian. 

Tindakan penipuan ialah perilaku yang menghancurkan hubungan 

muamalah, yakni dengan menghilangkan kepercayaan di antaranya. Di 

dalam pandangan hukum Islam mengenai kejahatan penipuan dengan 

modus penggandaan uang tersebut hukumannya ialah perbuatan yang 

merupakan pembalasan atas pelanggaran pengaturan hukum syara‟.  

Dengan maksud agar menertibkan sebuah peraturan hukum syara‟ dan 

kepentingan masyarakat, sekaligus kepentingan pribadi atau individual. 

Demikian, landasan hukum kejahatan penipuan dalam Hukum 

Pidana Islam termaktub dalam Al-Qur‟an Surah Al-Imran ayat 77: 
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رَِة َواَل ِانَّ الَِّذ ْيَن َيْشتَ ُرْوَن ِبَعهِد اَّللَِّ َواَ ْْيَا ِِنِْم ََثَن ا قَِلْيال  اُو لَِئَك الَ َخاَلَق ََلُْم ِِف ااْلَخِ 

ُ َوالَ يَ ْنظُرُ  ِاِلَْيِهْم يَ ْو َم اْلِقَيَمِة َوآليُ َز كَِّهْم, َوََلُْم َعَذا ٌب اَلِْيٌم. ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

Artinya : “sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji 

Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu 

tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-

kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan 

tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih” (QS. 

Al-Imron {3}: 77)
90

 

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, orang-orang yang ringan berjanji 

atas nama Allah SWT, serta dengan mudah berucap sumpah dalam 

pembelian harta yang nilainya kecil daripada harga dari nama Allah 

sebagai acuan perjanjian maupun sumpah yang dimaksud, dan di masa 

mendatang tidak dapat mengembalikan harta yang telah dijanjikan, maka 

Janji Allah SWT ialah memberikan azab yang pedih.  

Kemudian dalam Al-Qur‟an surah Al Baqarah ayat 188: 

َنُكْم ِِبْلَبا ِطلِ  كَّا ِم لَِتْأ ُكُلْوا َفِر يْ ق ا مِّ  َواَلََتْ ُكُلْوا اَْمَوا َلُكْم بَ ي ْ ْن اَْمَوا ِل النَّا ِس َوُتْدُلْوا ِِبَاَ ِاََل اْلُْ

 ِِب أِلْثِْ َواَنْ ُتْم تَ ْعَلمثوَن.

Artinya : “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian 

yang lain diantaranya kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) 

kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu 

dapat memakan sebagian harta oramg lain itu dengan jalan dosa, padahal 

kamu mengetahui” (QS.Al-Baqarah {2}: 188)
91
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Ayat 188 surah Al-Baqarah telah lugas menyatakan bahwa 

mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar 

merupakan tindakan yang haram dan mengakibatkan dosa,  

Keterkaitannya terhadap kejahatan penipuan pada Hukum Islam, 

ialah pengharaman kejahatan a quo. Hal ini, karena jalan menipu ialah 

jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam untuk mendapatkan harta.  

Al-Qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 29 : 

َنُكْم ِِبْلَبا ِطِل ِاآلّ َاْن َتُكْوَن ِتَارَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم ََيي َُّهاالَِّذْيَن  آَمنُ ْواآلََتُكُلْوا اََمَوا َلُكْم بَ ي ْ
َوآلَتَ ْقتُ ُلوْآ اَنْ ُفَسُكْم  ِانَّ اَّللََّ كاَ َن ِبُكْم َرِحْيم ا   

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika 

diadakan perpandangan dengan cara suka sama suka” (QS, An-Nisa‟ 

{4}:29)
92

 

 

Terhadap ayat tersebut di atas, dapat dipahami senada dengan surah 

Al-Baqarah ayat 188, dimana tiap orang muslim diharapkan dalam 

memakan maupun mendapatkan harta melalui cara yang batil.  

Terkait dengan hadis yang berkenaan pada kejahatan penipuan, ada 

banyak sekali. Salah satunya ialah hadis Riwayat Abdullah sebagai 

berikut: 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  , َعْن َرُسْو ِل اَّللَِّ صلى اَّللَّ قَاَل : َمْن َحَلَف َعَل َتَِْْيِ َصْْبٍ َعْن َعْبِداَّللَِّ

ُ َوُىَو َعَلْيِو َغْضَبا ٌن. َها فَاِخٌر َلِقَي اَّللَّ  يَ ْقَتِطُع ِِبَا َماَل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ُىَو ِفي ْ
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Artinya : “Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda : setiap penipu 

mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat lalu dikatan, “ini adalag 

penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan”
93

 

 

Adapula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar : 

 َ , َمرَّ ِبطََعاٍم ِبُسْوِق اْلَمِديشَنِة فَأَ -صلى اَّللََّ عليو وسلم  –َعِن اْبِن ُعَمَر, َأنَّ َرُسْو َل اَّللَّ

ُ عليو وسلم -, فََأْد َخلِّ َرُسو ُل اَّللََّ ْعَجَبُو ُحْسُنوُ  , َيَدُه ِِف َجْوِفِو, فََأْخَر َج َشْيأ  -صلى اَّللَّ

ِلِمْْيَ, َمْن َغشََّنا فَ َلْيَس بَ ْْيَ اْلُمسْ  لَْيَس ِِب لظ ا ِىِر, فَأَفََّف ِبَصا ِحِب الطَّعاِم, ُْثَّ قَاَل: آلِغشَّ 

 ِمنَّا.

Artinya :”dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati 

makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya 

makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan 

tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti 

di depan pemilik makanan dan bersabda, “tidak boleh ada kecurangan di 

antara kaum muslimin, siapa saja yang berbuat curang terhadap kami 

maka dia tidak termasuk golongan kami”
94

 

 

Hadis-hadis lain yang memiliki kesinambungan dengan tindakan 

penipuan ialah hadis yang berkaitan dengan munafik, dimana pada hadis 

yang dimaksud memaparkan tiga ciri dari orang yang munafik. Hadis 

Riwayat Imam Al-Bukhori dalam kitab Al-Imam hadis nomor 33, diamana 

hadis a quo termasuk dalam bab berjudul Baabu Alaamati Munaafiq yang 

artinya Bab tanda-tanda orang munafik sebagai berikut: 

َنِفِق َثاَلُث ِأَذا ح -َعْن َأِِب ُىَريْ رَة  َعِن النَِّبِّ صلى اَّللَّ عليو وسلم
ُ
دََّث َكَذَب, قَاَل آيٌَة آيٌَة امل

ا َوَعَد َأْخَاَف, َوِأَذا اْؤَثَُِن َخنَ َوِأذَ   
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Artinya:”Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-

tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji 

dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat” (HR. Al-

Bukhori)
95

 

 

Berdasarkan hadis tersebut, dipahami bahwa perilaku penipu 

bahkan suda ada dari zaman Rasulullah Saw., meskipun pada hadis yang 

pertama telah menyatakan ada tanda yang khas di akhirat pada orang-

orang yang melakukan penipuan di dunia. Dalam hadis yang kedua, 

dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan penjualan secara curang agar 

kemudian pembeli tertipu atas kecurangannya, Rasulullah Saw. Tegas 

menyatakan orang tersebut bukan sebagai kaum muslimin.  

Dapat dikatakan sebuah tindakan sebagai jinayah atau jarimah, bila 

memenuhi unsur-unsur berikut:  

a) Adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan 

hukuman terhadapnya. Unsur ini dapat disebut pula sebagai unsur 

Formil (rukun syar’i) 

b) Adanya perbuatan nyata ataupun tidak berbuat yang mengarah 

pada jarimah. Dalam hal ini, disebut sebagai unsur materil (rukun 

maddi). 

c) Orang yang melakukan jarimah ialah mukallaf. Sehingga, dapat 

dipertanggungjawabkan jarimah kepada dirinya. Unsur ini disebut 

sebagai unsur moril (rukun adabi).
96
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Unsur yang tiga haruslah ada dalam tiap perbuatan agar 

diklasifikasikan sebagai tindakan jarimah. Selain unsur yang umum, 

maka terdapat pula unsur yang khusus dan melekat pada tiap-tiap 

jarimah. 

Adapun yang membedakan unsur umum dan unsur khusus, unsur 

umum ialah unsur yang umum akan terletak pada segala jenis jarimah, 

sedangkan unsur yang khusus akan berbeda-beda tergantung pada jenis 

jarimah. Sehingga, unsur yang khusus akan membedakan jarumah yang 

satu dengan lainnya.
97

 

Hukum jarimah adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh agama 

Islam, hukum jarimah diancam dengan hukuman hudud atau ta’zir, 

Qishas, diat dan Uqubat yaitu hukumannya dari penetapan hakim terhadap 

kejahatan jarimah. Hudud sama dengan uqubat bentuk hukum dan 

besarnya hukuman yang telah diuraikan didalam Qanun Jinayat. 

Sedangkan hukum ta‟zir sama dengan uqubah yang mana bentuk dan 

besarnya berdasarkan opsi dalam batas tertinggi atau terendah.
98

  

Hudud ialah jama‟ dari kata had yang artinya suatu yang 

membatasi diantara dua benda. Adapun menurut syar‟i hudu ialah 

hukuman atas tindak pidana sesuai dengan syara‟ dengan tujuan mencegah 

timbulnya tindak pidana serta penghapusan dosa terhadap pelakunya. 

sama. Bentuk sanksinya: Pidana mati, dera, potong tangan dan 
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pengasingan. Macam-macam kejahatannya: Zina, Qadzaf (menuduh zina), 

minuman keras, pencurian, hirabah (menggangu keamanan). 

Qishas dan Diat menurut syara‟ adalah pembalasan yang setiimpal 

atas tindakan yang melingkup penghilangan nyawa pada pembuhuhan, 

perusakan maupun penghilangan manfaat anggota tubuh.  

Ta’zir ialah hukuman yang tidak ditetapkan secara tersurat dalam 

Al-Quran dan Hadist, baik pada kejahatan yang melanggar hak Allah SWT 

ataupun hak manusia. Tujuan dari ta‟zir ialah pembelajaran kepada pelaku 

serta sebagai pencegahan tindak pidana yang sama. Dan yang tidak 

diancam dengan hukuman had, kafarat, atau qishas-diyat. Hukuman ini 

dipasrahkan kepada Ulim Amri (Penguasa Hukum).   

Hukum Islamnya masalah penggandaan uang dalam Islam memang 

masih belum ditentukan dan masih belum ditetapkan karena penggandaan 

uang itu meskipun harom secara hukum Islam tapi itu tidak ada 

hubungannya dengan orang lain dan tanpa merugikan orang lain, karena 

hukuman dalam Islamnya yang ditetapkan itu biasanya adalah yang ada 

hubungannya dengan orang lain dan ada unsur penipuan dengan orang 

lain.  

Seperti membunuh, zina, ini ada hukuman didalam Islam. Juga 

sama seperti pencurian, tetapi kalau hanya penipuan penggandaan uang itu 

belum ada dan belum ditentukan karena itu meskipun haram. Namun, 

belum jelas siapa yang dirugikan dan yang di libatkan selain dirinya.  
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Pandangan hukum Islam terhadap Penegakan Hukum Penipuan 

yang masuk pada pasal 378 KUHP itu didalam hukum Islam sudah jelas 

yang menetapkan hukumannya atau perbuatannya yaitu ulil amri, namun 

untuk menetapkan suatau saknsi itu ulil amri menggunakan penetapan 

tidak terlepas dari al-qur‟an dan as-sunnah, yang mana al-qur‟an dan as-

sunnah adalah sumber landasan dalam hukum Islam, dan sumber masalah 

itu akan dikembalikan kepada sumber al-qur‟an dan as-sunnah.
99

 

Namun apabila meneliti sehubungan dengan beberapa nash 

penipuan didalam al-qur‟an maupun sunnah Rosullah, maka di dalamnya 

tidak menjelaskan ayat atau hadis yang secara terpirinci maupun jelas 

mengingat dengan masalah penipuan tersebut. 

Akan tetapi, bukan karena al-qur‟an dan as-sunnah tidak 

menyebutkan hadis maupun ayat didalamnya penipuan tersebut dibolehkan 

didalam syari‟at Islam, melihat hukum syari‟at Islam yang merupakan 

sebuah syari‟at yang sangat lengkap dan sempurna.  

Apabila kita melihat unsur-unsurnya pada perbuatan penipuan, 

maka sangat jelas bahwa ini adalah bersifat melanggar hukum. Sedangkan 

syarat apabila melanggar hukum maka akan dihubungkan dengan 

penggerak yang telah digunakan. Yang sudah jelas bahwa yang melanggar 

hukum maka bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku didalam 

kehidupan masyarakat. 
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Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut dapat dilihat pada surah 

An-Nisa ayat 58 : 

َ ََيْ  ُمُر ُكْم َاْن تُ َؤدُّواااْلََمَنِت ِاََل اَْىِلَها  َوِاَذا َحَكْمُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َاْن ََتُْكُمْوا ِِبْلَعْد ِل  ِانَّ اَّللَّ
َرا  ي ْع ا َبِصي ْ  ِانَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِو  اِ نَّ اَّللََّ َكا َن َسَِ

Artinya : sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila 

menetapkan hukum di antara manusia suapaya kamu menetapkan 

dengan adil sesungguhnya allah memberikan pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepada kamu, sesungguhnya allah maha 

mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa‟)
100

 

 

Dari keterangan ayat di atas kandungannya sudah sangat jelas 

bahwa penjelasan tersebut adalah amanah dari Allah SWT kepada para 

penguasa untuk menentukan segala hukumannya baik dalam perkara 

pidana maupun perdata, dan juga dalam hal memutuskan sebuah perkara 

yang adil dan benar.
101

 

Melihat tindak pidana penipuan dalam Al-Quran, jelas bahwa 

tindakan ini ialah tindakan yang zalim, sebab dengan adanya penipuan 

akan merugikan korban dan pengambilan hak dengan jalan yang tidak 

benar.  

Namun jika dilihat secara mendalam dan melihat klrifikasi hukum 

Islam yang ada, maka qiyas adalah jalan untuk mera‟yu. Objek hukum dan 

qiyas yaitu peristiwa (perkara) yang belum di tetapkan hukumnya secara 

terperinci didalam al-qur‟an dan as-sunnah. Karena disebabkan hal-hal 
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yang tidak ada dalilnya itu ada jalan untuk melakkan ijtihad didalam upaya 

untuk mecari kepastian dan ketetapan hukumnya. 

Bisa dilihat bahwa hukum Islam yang telah memandang bahwa 

sanksi hukumannya adalah hukum ta‟zir sebagai peringatan-peringatan 

yang keras akan tetapi jika tindakannya itu tidak bisa dihentikan kecuali 

dengan membunuh haruslah dibunuh.
102

 

Didalam hukum Islam ada istilah Khusus tentang penipuan, apabila 

didalam sudut pandang perbuatan dan unsur yang ada didalam penipuan 

maka terdapat persamakan didalam tindak pidana penipuan dengan tindak 

pidana lainnya yang telah ada didalam Islam yang mana ada sanksin dan 

peraturannya masing-masing. 

Ulil amril memegang peranan penting dalam penetapan hukuman 

dalam hukum Islam. Namun, penetapann sanksi oleh ulil amri tidak boleh 

bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dasar dan 

utama dalam hukum Islam. Dapat dipahami kemudian, bahwa atas segala 

sumber masalah haruslah diselaraskan pada Al-Quran dan Sunnah.  

Bila diteliti lebih lanjut dalam nash baik Al-Quran ataupun Sunnah 

yang berkaitan dengan penipuan, maka tidak secara lugas penyebutan 

penipuan dalam tindak jarimah. Namun, tidak serta merta 

memperbolehkan tindakan penipuan, karena sejatinya syariat Islam ialah 

syariat yang sempurna dalam menghadari perkembangan zaman.  
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Dipahami bersama, bahwa perkembangan dalam sebuah peradaban 

selinier dengan perkembangan problematika yang timbuk di tengah 

masyarakat, begitu pula dengan perkembangan hukumnya. Adapun 

ketentuan dalam Al-Quran dan sunnah sudah tetap dan tidak semua tindak 

pidana yang ada saat ini secara tersurat ada pada dasar hukum Islam a quo, 

misalnya tindakan penipuan.   

Menelaah unsur-unsur penipuan, maka dapat dipahami bahwa 

dalam unsur-unsur a quo terdapat unsur melawan hukum. Adapun 

ketentuan melawan hukum harus berkesinambungan alat yang digunakan. 

Dapat dipahami, bahwa unsur melawan hukum ialah sifat yang tidak 

sesuai dengan pengaturan yang berlaku di tengah masyarakat.  

Ayat 1 hingga 6 surah surah Al-Muthafifin telah lugas melarang 

tindakan curang terhadap orang-orang yang menakar. Namun, pemahaman 

ayat tersebut berkaitan dengan illat maka pengharaman pada tindakan 

curang yang tidak sewajarnya. Tindakan penipuan sejatinya tidak 

dijelaskan secara lugas dalam Al-Quran, tetapi dapat dipahami bahwa 

tindakan tersebut merupakan tidakan yang zalim sebab dapat merugikan 

bahkan mengambil hak-hak dari korban. Jelas bahwa mengambil hak 

orang lain dihukumi haram sesuai dengan  firman Allah dalam surah An-

Nisa ayat 29.
103

  

Adapun pengaturan yang detail dan terang terhadap penipuan tidak 

dapat dijumpai pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk pula pada hukuman 
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pelanggaran yang dimaksud. Hal ini karena ayat-ayat hukum dalam Al-

Quran tidak secara keseluruhan bersifat tafsili, melainkan sebagian bersifat 

ijmali. 

Berdasarkan perumusan definisi, usnur-unsur, maupun jenis-jenis 

tindak pidana, dapat dipahami bahwa penipuan diklasifikasikan sebagai 

tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur a quo dan memiliki sifat 

melawan hukum, hingga pada akhirnya dapat diberikan sanksi 

Istilah khusus tentang penipuan nyatanya tidak disebutkan secara 

tersurat dalam Islam. Meskipun demikian, unsur dalam penipuan memiliki 

kesamaan dengan tindak pidana lain yang tentunya telah lugas diatur 

sanksinya dalam Hukum Islam. Adapun tindak jarimah yang memiliki 

kesamaan dengan penipuan adalah sebagai berikut 

a. Ghulul 

Secara etimologis, ghulul berakar dari kata kerja يغال(-)غال  

yang masdar ِ ِِ–)الغل ِغليال(ِ–الغلة ِو الغل  yang oleh Ibnu Al-Manzur 

ditafsirkan dengan )ِارئة ِحر ِو ِالعطس  sangat kehausan dan )شدة

kepansan.
104

 

Al-gulul (culas) dapat diartikan sebagao penyembunyian 

terhadap barang-barang melalui pengkhianatan, penipuan, serta 

bertindak culas kepada korban, utamanya terhadap harta rampasan 

sebelum dibagikan kepada temannya.  
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Jumhur ulama menyatakan terhadap barang yang diculaskan, 

maka di hari kiamat keseluruhannya akan dipikul di pundaknya 

sendiri, yang kemudian membuat malu atas perbuatan culas dan juga 

sebagai azab terhadap tindakan pengkhianatan.
105 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa istilah 

ghulul berasal dari ayat 161 surah Al-Imran. Pada mulanya ghulu 

terbatas pada pengambilan ataupun penggelapan harta Baitul mal, 

harta bersama milik kaum muslim, harta hasil kerja sama, ahrta milik 

negara, harta zakat, dan sebagainya.  

  Pencurian atau pengkhianatan atas harta yang didapatkan 

dari rampasan perang (ganimah) dimana tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang haram dalam Islam. Ganimah merupakan perbuatan 

yang memicu perpecahan, bahkan membuat kaum muslimin sibuk 

saling menncuri harta, sehingga kemudian lalai dari musuh. Hal ini 

kemudian menjadi alasan perbuatan ganimah digolongkan sebagai 

dosa besar berdasarkan ijma‟ kaum muslimin.
106 

b. Ghasab 

Secara etimologis, ghasab didefinisikan sebagai pengambilan 

secara paksa yang dilakukan terang-terangan ataupun pengambilan 

sesuau yang dilakukan secara aniaya.  Secara terminologi, ghasab 

dipahami sebagai usaha dalam penguasaan hak orang lain yang 

dilakukan secara terang benderang. Ghasab merupakan pengambilan 
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74 

harta maupun hak orang lain tanpa izin yang dilandasi unsur 

pemaksaan, bahkan kekerasan yang kemudian dilakukan secara 

terang-terangan. Unsur secara terang-terangan dalam ghasab membuat 

perbedaan dengan tindak pidana pencurian yang unsurnya ialah secara 

diam-diam, sehingga para ulama sepakat bahwa ghasab merupakan 

tindakan yang haram dilakukan.
107

 

Ghasab dalam hukum syara‟ secara garis besar dapat 

dibedakan pendapatnya atas mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam 

madzhab Hanafiyah, ghasab ialah pengambilan tanpa izin harta yang 

bernilai, terhormat, dan dilindungi. Dimana perbuatannya berbentuk 

penyingkiran terhadap “tangan” dari pemilik yang sah. Selain it untuk 

membedakan ghasab dengan pencurian, maka ulama hanafiyah 

menambahkan unsur “dengan bentuk terang-terangan” yang 

berbanding terbalik dengan tindakan pencurian yakni secara diam-

diam.
108

 

Di sisi lain, ulama malikiyah mengartikan ghasab sebagai 

pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan dengan paksaan 

dan sewenang-wenang, tetapi tidak pada arti perampokan. Dalam 

pengertian ini, terdapat perbedaan pula dalam pengambilan harta 
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dengan pengambilan manfaat. Ulama Malikiyah menklasifikasikan 

perbuatan yang sewenang-wenang pada harta menjadi empat, yakni:
109

   

a. Pengambilan benda yang dilakukan tanpa izin dari pemilik, 

temasuk dalam ghasab.  

b.  Pengambilan manfaat dari kebendaan tanpa mengambil 

fisiknya, masuk pula pada ghasab.  

c. Pemanfaatan yang dilakukan sampai merusak bahkan hilang 

benda yang dimanfaatkan, misalnya pembunuhan hewan, baju 

yang dimanfaatkan dibakar, maupun penebangan pohon yang 

jelas bukan kepemilikannya, maka tidak dikatakan sebagai 

ghasab, melainkan ta‟addi. 

d. Tindakan merusak bahkan sampai hilang milik seseorang, 

misalnya melepaskan tali yang mengikat kerbau berakibat 

hewan tersebut kabur, maka tidak dikatakan sebagai ghasab, 

melainkan ta’addi. 

Ulama dari kalangan Syafi‟I maupun Hamnali sepakat 

mengartikan ghasab sebagai bentuk kuasa atas harta milik orang lain 

dengan cara yanh sewenang-wenang ataupun dengan paksaan. 

Pengertian ghasab ini lebih umum dari sebelumnya, hal ini 

dikarenakan ghasab dimaknai sebagai pengambilan benda beserta 

manfaat yang melekat padanya.
110
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c. Sariqah 

Secara terminology, al-sariqah berasal dari Bahasa arab, yang 

memiliki makna pencurian. Dapat dipahami kemudian bahwa al-

sariqah dimaknai sebagai pengambilan harta milik orang lain dari 

penyimpanan awal yang dilakukan dengan diam-diam.
111

 

 „Abda al-Qadir Awdah menerangkan makna dari pencurian 

ialah tindakan pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam. 

M. Quraish Shihab, kemudian mendefinisikan pencurian sebagai 

pengambilan secara diam-diam harta yang dimiliki dan disimpan oleh 

pemillik yang wajar, dimana pencuri tidak memiliki izin terhadap 

akses tempat a quo.   

Sementara menurut Muhammad Abu Syuhbah, pencurian ialah 

seseorang mukallaf yang baligh dan tentunya berakal sehat mengambil 

harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, dengan syarat telah 

mencapai batas minimal atau nisab yang diambil dari tempat 

simpanan tanpa ada syubhat terhadap yang diambilnya tersebut.
112

 

Adapun dasar hukuman terhadap pencurian dapat dilihat dalam 

Al-Qur‟an surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut: 

ُ َعزِيْ ٌز َحِكْيٌم.َوالسَّا رُِق َوالسَّا  , َواَّللَّ َن اَّللَِّ َقُة فَا ْقطَُعْوا اَْيِد يَ ُهَما َجَزآء  ِبَا َكَسَبا َنَكا ال مِّ  

Artinya : “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
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mereka kerjakan dan sebagai siksassn dari Allah, dan Allah maha 

perkasa lagi maha bijaksana” (QS. Al-Maidah {5}:38)
113

 

 

Rasulullah SAW memberikan pembenaran terhadap hukuman 

a quo, dapat dilihat dalam hadist sebagaimana berikut:  

َا أ ْىَلَك الِذ ْيَن ِمْن قَِبْلُكْم أَن َُّهْم ّكا نُوا ِأَذا َسَرَق ِفْيِهْم اشَّرِْيُف تَ رَُكو ُه ِأَذا َسَرَق  فَِأَّنَّ

الضَّْيِعُف أَقَا ُموا َعَلْيِو اْلَْدَّ َوِأَّنَّ َوالَِّذي نَ ْفِسى بَِتِدِه َلْو َأنَّ فَا ِطَمٌة بِْنَت ُُمَمٍَّد ِفْيِهْم 

 َلْفَطْع َيَدَىا )أخرخاه(.َسَرَقْت 

Artinya: “sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum 

kalian adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari 

mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada 

orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka 

dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi dzat 

yang jiwaku berada ditangan-Nya, sekiranya Fatimah Binti 

Muhammad mencuri, sunggu aku sendiri yang akan memotongnya” 

(HR. Bukhori Muslim)
114

   

 

Dapat dipahami bahwa sanksi potong tangan pada kasus 

pencurian haruslah merata pada siapapun yang melaksanakannya, 

pelaksanaanya harus tanpa pandang bulu dengan seadil-adilnya. 

Pencurian ialah tindakan yang diharamkan dalam Hukum Islam, 

karena dasarnya memberikan kerugian kepada orang lain.  

Topo Santoso dalam buku Hukum Pidana Islam 

menklasifikasikan rukun jarimah sairqah atas 6, yakni:
115

 

1. Pengambilan harta yang dilakukan dengan diam-diam tanpa 

sepengetahuan pemilik asli. 
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2. Adanya niat jahat dalam pengambilan.  

3. Barang sebagai objek yang dicuri merupakan milik sah dari 

korban.  

4. Barang sebagai objek yang dicuri harus diambil dari pemilik 

yang sah. 

5. Barang sebagai objek yang dicuri harus pada oenguasaan 

pencuri.  

6. Barang sebagai objek yang dicuri harus memenuhi minimal 

nisab.  

Berdasarkan rukun-rukun jarimah sariqah, maka dipahami 

kemudian bahwa sariqah merupakan perbuatan pengambilan yang 

dilakukan diam-diam, barang sebagai objek yan dicuri ialah harta 

yang sah dari korban, dimana dalam melakukannya terdapat niat 

melawan hukum, serta objek yang dcuri telah memenuhi nisab.  

d. Khianat 

Secara etimologis, khianat berasal dari Bahasa arab, yakni 

bentuk Masdar dari kata kerja khana ya khainu dapat dimaknai 

sebagai tidak mampunya seseorang atas kepercayaan yang diberi. 

Khianat dapat pula disematkan pada seseorang yang melakukan 

pelanggaran maupun pengambilan hak orang lain, atau pada 
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pembatalan secara sepihak sebuah perjanjian, lebih khusus dalam 

perkara hutang-piutang atau secara umum masalah muamalah.
116 

Al-Ragib Al-Isfahani (w. 502 H/1108 M) yang merupakan 

Ahli bahasa Arab, menyatakan khianat memiliki kesamaan makna 

dengan kata munafik, tetapi berbeda dalam penggunannya. Khianat 

merupakan tindakan tidak dilakukannya pemenuhan atas janji maupun 

Amanah yang telah diberikan kepada dirinya. Sedangkan munafik 

ialah sikap yang ambivalen, dimana di luar ia tampak beriman, 

padahal hatinya kafir, atau mengucapkan suatu hal yang tidak sesuai 

dengan hatinya. Kata khianat dalam dipakai dalam pelanggaran atau 

pengambilan harta orang lain, misalnya pada pembatalan secara 

sepihak janji, khusus dalam hal hutang piutang atau secara umum 

pada bidang muamalah. Sedangkan munafik relevansinya pada 

keyakinan dan tingkah laku yang ditunjukkan.
117 

Hukuman mati dalam pandangan fuqaha dapat dijattuhkan 

pada seseorang yang murtad, bila kemudian melakukan penkhianatan 

pada negara dan agama. Bila seseorang muslim murtad, maka ia dapat 

dianggap mengkhianati negara dan kaumnya. Rasulullah Saw. Pada 

salah satu hadis telah lugas menyatakan tidak halalnya darah seorang 

muslim, kecuali pada tigal hal, yakni muslim yang murtad, muslim 
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yang menuduh perzinahan atas seseorang yang telah menikah, serta 

yang mengasingkan diri dari kaumnya. (HR. Al-Bukhari).
118

 

Sanksi atas tindak pidana penipuan dalam KUHP hanya 

tergolong pada dua jenis, yakni hukuman penjara dan denda yang 

tentunya sejalan dengan hukum Islam. namun, berkaitan dengan 

tujuan sanksi, maka yang ada dalam KUHP ditelaah belum 

memberikan jaminan atas pencapaian tujuan dari pemidanaan. Pada 

hukum Islam dapat dilihat, bahwa hukuman yang diberikan diberikan 

putusannya pada seorang hakim yang akan menentukan jenis sanksi 

sesuai keadaan baik dari segi tempus (waktu), locus (tempat) maupun 

kesadaran hukum di tengah masyarakat. Hukum Islam menentukan 

hukuman ta‟zir terhadap penipuan yang dimaksudkan sebagai 

ancaman yang tegas, bila kemudian tidak dapat dihentikan maka dapat 

diberikan sanksi hukuman mati.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dalam kasus ini pasal Tindak Pidana yang dilanggar yaitu Pasal 378 

KUHP tentang Penipuan. Pelaku Dimas Kanjeng Taat Pribadi bin Mustain 

telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 378 KUHP. Yang dimaksud 

dengan barang siapa dalam putusan Nomor 238/PID2019/PT.SBY adalah 

Dimas Kanjeng Taat Pribadi bin Mustain. Bahwa ia telah menggunakan 

tipu muslihat dengan menggunakan legalitas padepokan dengan 

menunjukkan dokumen seperti akte pendirian yayasan, susunan 

kepengurusan, visi misi padepokan dll. Kemudian juga menunjukkan 

gambar orang penting yang foto bersama Dimas Kanjeng Taat Pribadi di 

dalam gambar tersebut terdapat seorang Kapolri, Jaksa Agung, dan juga 

ada beberapa Menteri. Dimas Kanjeng juga menjanjikan bahwa ia mau 

membiayai program pondok yang korban ingin bangun. Namun ada 

persyaratan untuk menjadi santri Padepokan yaitu sanggup wirid, sanggup 

puasa dan mengeluarkan Mahar/sadaqah. 

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasusu Dimas Kanjeng Taat 

Pribadi di dalam (Studi Putusan Nomor: 238/PID/2018/PT SBY), didalam 

putusan tersebut bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi hukuman sanksi 

dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang 
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diatur dalam Hukum Pidana Islam, tetapi terdapat perbedaan dalam hal 

jaminan terhadap tercapainya tujuan dari hukum. Dalam hal ini hukuman 

yang diatur didalam hukum Islam lebih menjamin terwujudnya tujuan 

hukuman, yaitu terciptanya keadilan dan terjaminnya kemaslahatan umum. 

Kemudian mengenai permasalahan Tindak Pidana Penipuan terdapat 

persamaan anatara Tindak Pidana Penipuan ini dengan Tindak Pidana 

lainnya yang dapat dijadikan pelajaran untuk penetapan hukum terhadap 

tindak pidana penipuan, yaitu Ghulul, ghasab, sariqah, khianat yang ada 

pada masing-masing tindak pidana tersbut sudah ada peraturannya dalam 

hukum Islam.  

Di dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah, namun untuk hukum 

yang tidak ditetapkan oleh Allah baik dalam sumber Al-Qur‟an ataupun 

Hadist yang disebut dengan hukuman ta’zir, maka diberikan kekuasaan 

kepada ulil amri  untuk menentukan hukumnya atau menetapkan jarimah 

apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Yang harus 

dilakukan oleh ulil amri dalam hal ini diberikan kepada kekuasaan 

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk menentukan dan 

melaksanakannya. 

B. Saran 

Berdasarkan dari pembahasan skripsi diatas yang telah penulis 

paparkan mengenai Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh 

Dimas Kanjeng Taat Pribadi (Studi Putusa Nomor 238/PID/2018/ PT SBY), 

penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
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1. Dalam memenuhi unsur tindak pidana diharapkan aparat penegak 

hukum lebih jeli sehingga pelaku dapat dijerat pemidanaan dengan 

maksimal. 

2. Bahwa konsep ta’zir diserahkan kepada Pemerintah yaitu ulil amri 

dengan harapan suatu saat pemberlakuan Hukum Pidana Islam dapat 

diterapkan secara menyeluruh di Indonesia seperti halnya di daerah 

Aceh yang mana tindak pidana penipuan penegakan hukumnya masih 

menggunakan KUHP.  
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