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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai

alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi

juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum

diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk

atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat

itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup

bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan,

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya

kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai

sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.1

1 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 14.
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Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. 2

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak

pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak

pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan

2 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11
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kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana

dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan3

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam

kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan menurut Pasal

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama

empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus lepas Faisol

Bin Suhaimi dari segala tuntutan hukum atas dakwaan tindak pidana penggelapan

pembelian rumput laut dalam Putusan Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Tjk.

3 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 17.
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Putusan hakim ini sangat jauh berbeda dengan dakwaan yang disampaikan oleh

Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam dakwaan pertama Faisol Bin Suhaimi

didakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang titipan yang seharusnya

dibelikan rumput laut dari korban bernama Hi. Hamim Bin Hasbullah. Akibat dari

perbuatan tersebut adalah korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Dakwaan pertama adalah terdakwa dinilai JPU melakukan

tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua menilai bahwa terdakwa Faisol Bin

Suhaimi telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal

378 KUHP 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, membujuk
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sesuai dengan dakwaan tersebut maka terlihat adanya ketidaksamaan pandangan

antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim dalam menentukan unsur-

unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan, sehingga majelis hakim justru

memutus lepas terdakwa.

Putusan hakim ini dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif

masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya Pandangan negatif

masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil

dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari

dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat
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kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk

kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi

hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat

banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala

aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit

mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan

adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Ketentuan mengenai putusan lepas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2)

KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dalam arti

dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya

jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana

disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan

kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup

terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
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b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat

bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup

membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang

berjudul: Analisis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Perkara Tindak

Pidana Penggelapan Uang  (Studi Putusan Nomor: 913/Pid.B/2014/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan

lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana penggelapan uang

dalam Putusan Nomor: 913/Pid.B/2014/PN.Tjk?

b. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan

uang sudah memenuhi rasa keadilan korban?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum perkara tindak pidana penggelapan uang dalam Putusan Nomor:

913/Pid.B/2014/PN.Tjk serta putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak

pidana penggelapan uang sudah memenuhi rasa keadilan korban. Ruang lingkup
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lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan

waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana penggelapan

uang dalam Putusan Nomor: 913/Pid.B/2014/PN.Tjk

b. Untuk mengetahui putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana

penggelapan uang sudah memenuhi rasa keadilan korban

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara

praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan bebas oleh majelis

hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana penipuan yang relevan dengan keadilan
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D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. 4

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping

4 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika,.2010, hlm.103.
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adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.5

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya. 6

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku,

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai7 ada beberapa teori atau

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

5 Ibid, hlm.104.
6 Ibid, hlm.105.
7 Ahmad Rifai, Op Cit. hlm.105-106.
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1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari

hakim

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
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4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok

perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,

serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,

masyarakat dan bagi bangsanya.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek

prsedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teritik, kedalilan substantif dibagi ke
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dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedalian retributif,

keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut

pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat.

Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan

yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah

setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. 8

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil9

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis,

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat

kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim

semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap

semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan

normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena

8 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. Diakses Rabu 10 Juni
2015
9 Sudarto. Op Cit. hlm. 64
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hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut

untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan

normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil

(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim

harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian.10 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

10 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
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a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah11

b. Putusan lepas adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum

dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum

pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan

disertai keyakinan hakim12

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum13

d. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-

aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan

prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat14

e. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP

adalah perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak

sembilan ratus rupiah

11 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54
12 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 152-
153Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

13 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

14 Sudarto. Op Cit. hlm. 64
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f. Tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP

adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara

paling lama empat tahun.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi mengenai putusan bebas, pembuktian pidana,

tindak pidana penggelapan.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.
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IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

perkara tindak pidana penggelapan uang dalam Putusan Nomor:

913/Pid.B/2014/PN.Tjk dan kesesuaian putusan lepas oleh majelis

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang dengan rasa keadilan.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.


