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MOTTO

بسى هللا انز حًٍ انز حيى

ِ يا أَ ئُّها ا ل
ّذ يْ َن أَ َمنُوا ََل تَأ ُكلُوا أ ْم َوا لَ ُك ْم بَ ْينِ ُك ْم بِا لْبَا ِط ِل اِأل اَ ْن تَ ُك ْو َن
َ َ
ِ ٍ تِجا ر ةً عن تَ را
س ُك ْم اِ َّن اهللَ َكا َن بِ ُك ْم َرِح ْي َما
َ ض م ْن ُك ْم َو ََل تَ ْقتُ لُ ْو ا اَنْ ُف
َ َْ َ َ
Artinya; „‟Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
memakanharta kalian diantara kalian dengancara yang
batil, kecualidenganperdangangan yang kalian salingridha.
Dan janganlah kalian membunuhdiri-diri kalian,
sesungguhnya Allah itumahakasihsayingkepada kalian.‟‟
Qs. An-Nisa (4);29)
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang sanksi tindak pidana penipuan
dalam jual beli sperma hewan baik dilihat dari hukum positif maupun hukum
Islam, skripsi ini adalah skripsi kualitatif deskriftif menggunakan pendekatan
yuridis normatif dengan cara mengambil informasi dari pustaka atau lebih
menenkankan pada buku-buku yang saya ambil dan teliti, permasalahan di
penelitian ini adalah tentang seeorang yang menjual barang dagangannya dengan
cara menipu atau memanipulasi barang dagangannya supaya cepat laku dengan
iming-iming harga murah dan lebih mudah dan praktis, hasil penelitian ini
menunjukan bahwa pelaku tindak pidana penipuan di jerat dengan pidana pasal
378 KUHP bagi tindak pidana penipuan di indonesia dengan hukuman maksimal
empat tahun penjara, jadi hakim boleh memutuskan dibawah empat tahun penjara
dan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan tujuan dari
pasal ini hanya untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara tidak dalam hal
untuk mengembalikan uang korban. Dalam hukum pidana Islam untuk tindak
pidana penipuan ini dikenakan hukuman ta‟zir yang hukumannya tidak ditentukan
oleh nash Al-qur‟an maupun hadist jadi yang memutuskan hukumannya adalah
penguasa (hakim), dalam perspektif keadilan, berbeda masalah yang sedang
peneliti teliti hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penipuan jual
beli sperma hewan dikenakan hukuman had, yaitu membayar denda atas
perbuatannya dan menganti rugi semua kerugian korbannya, maka penyelesaian
tindak pidana ini jika ditinjau dari segi hukum adat sudah memuaskan karena
pelaku tindak pidana penipuan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan. Namun ditinjau dari segi hukum positif tentulah tidak, yang
seharusnya pelaku tindak pidana penipuan dijerat dengan pasal 378 dengan
ancaman empat tahun penjara, tetapi pelaku penipuan tindak pidana penipuan jual
beli sperma hewan dibebaskan begitu saja tidak sedikitpun memberi ancaman
ataupun membuat pelaku merasa jera untuk mengulangi kejahatan yang sama atau
kejahatan-kejahatan yang lain.
Kata kunci; Sanksi tindak pidana penipuan jual beli sperma hewan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sudah jadi ketentuan Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin
memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi pada zaman makinmodern yang
membutuhkan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani maupun
rohani. Ada orang atau kelompok yang mempunyai kelebihan hasil produksinya
yang orang lain membutuhkannya dan ada pula kekurangan dari produksi orang
lain, maka disini terjadilah tukar atau pertukaran yang didalam perdangangan
modern dinamakan barter, yaitu tukar menukar dalam barang. Sebagai mahluk
sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, yang berkaitan dengan
kelangsungan hidup manusia, secara ekonomi banyak yang dilakukan manusia
guna meningkatkan taraf hidupnya.1
Menurut istilah agama islam ialah tamliku maalin bi maalin ma’at
taraadhiyang artinya „‟menukarkan harta dengan harta dengan sama suka‟‟.
Kegiatan jual beli termasuk amal tabarru (amal sosial) dan termasuk dianjurkan
agama islam.2antara lain firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-nisa
ayat 29:a

1

Suardi Abbas, Jual Beli Sperma Dalam Persfektif Hukum Islam.Vol. 8, No 2, (Desember
2012), hal 76-77.
2
M. Sholahuddin Hendhi, Tinjaun ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan Studi Kasus
Didesa Betealit Kabupaten Jepara. Universitas Islam Nahdatul Ulama’. Fakultas Syariah Dan
Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syarkiyah (2014/2015), hal. 1,

1





„‟ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
suka sama suka diantara kamu‟‟. (an.Nisa:29)3
Didalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual
beli tersebut sah menurut hukum islam. Diantaranya adalah akad (ijab dan kabul,
orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad).
Disebutkan dalam al-qur‟an Al-maidah ayat 1:

يا أيها انذيٍ أينى أوفى بانعقىد
„‟hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu‟‟
Pedoman dan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah ini merupakan
„‟kemaslahatan‟‟ yang sebenarnya, selama Allah yang menetapkan untuk
manusia, itulah „‟maslahat‟‟ yang sebenarnya, meskipun seseorang atau
sekelompok orang, suatu bangsa ataupun sebuah generasi memandang bahwa
yang maslahat bukan itu, karena Allah Maha Mengetahui, sedangkan manusia
tidak mengetahui. Selain itu, apa yang ditetapkan Allah lebih baik daripada apa
yang mereka tetapkan.

3

Penerjemahan /Tafsir Al-Qur’an Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI (sygma, PPPA DQ)P

2

Begitu juga dalam jual beli, kita sebagai manusia harus bisa mentaati
pedoman dan koridor yang telah dipatokkan oleh Allah sehingga tidak melenceng
dari pedoman-Nya dan menjadi kemaslahatan yang tidak merugikan banyak
orang.
Dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang dijadikan objek
akad harus diperbolehkan secara syara’. Jika obyek transaksi merupakan
komoditas yang bertentangan dalam hukum umum dan adab yang berlaku, maka
akad dikatakan batal.4
Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli sperma dikarenakan ketidak
jelasan obyek akad. Pada zaman Nabi perkembangan hewan ternak dilakukan
secara alami, perkawinan hewan dengan cara penjual membawa pejantan kepada
betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi hak
milik pembeli. Namun Nabi membolehkannya jika hanya sekedar pemberian,
sekedar pemberian dapat dipahami adalah tidak ada tawar-menawar atau sighat
akad. Pemberian imbalan/harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak
betina dan sesuai keumuman dimasyarakat itu. Nabi juga melarang tentang jual
beli sperma hewan telah dijelaskan dalam hadist riwayat bukhari no. 2284 sebagai
berikut:Artinya; „‟dari Ibnu Umar Radhiallahu‟an hum, dia berkata.‟‟

Nabi

Shallahu‟alaihi wassalamm melarang sperma pejantan‟‟(HR. Bukhari, No. 2284).

4

Ahmad Barozah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak
Didesa Bigaran Borobudur Magelang. Skripsi Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2010), hal. 4-5.
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Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk
pemindahan barang kepemilikan Jual beli harus mengandung unsur muawwadhoh
yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya
bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan. Jual beli menurut istilah adalah

ص
ٍ انَ ّذ ََلنَةُ َي
َ ال بِ ًَانٍ َع
ٍ هي َوجْ ِه َي ْخصُى
Artinya : “Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”.
Menurut Mażhab Syafi‟i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang
tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar harta berarti
melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta
yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan
dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki
baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi
penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam
pengertian jual beli, seperti ijarah. Imam Syafi‟i membagi jual beli menjadi dua
bagian yaitu :
1. Sah.
2. Tidak sah (batal), yaitu jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang
sah dalam perspektif Imam Syafi‟i dibagi menjadi sepuluh bagian, yaitu:
a. Jual beli nyata. b. Jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam
jaminan.c. Jual beli sarf, yaitu jual beli uang (emas dan perak) baik yang sejenis
atau yang tidak sejenis. d. Jual beli murābahah, yaitu jual beli barang dengan
penambahan tertentu dari harga asalnya. e. Jual beli isyrāk. f. Jual beli muhātah. g.

4

Jual beli tawliyah. i. Jual beli hewan dengan hewan. j. Jual beli dengan syarat ada
khiyar. k. Jual beli dengan syarat bebas cacat.5
Dalam dunia peternakan semakin lama semakin berkembang. Baik dalam
pengelolaannya maupun pemasarannya. Ternak yang dulunya hanya sebagai
usaha sampingan saja, hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, sekarang
telah menjadi usaha pokok disamping pertanian. Dan perkembangan dalam usaha
peternakan juga tidak lepas dari semakin bertambahnya kebutuhan konsumsi
daging dalam masyarakat.
Dari hal ini maka terjadilah transaksi jual beli sperma hewan sebagai
pembeli adalah peternak sedangkan penjual adalah petugas inseminasi buatan.
Harga setiap jenis sperma berbeda-beda sesuai jenis pejantannya.6
Dalam jual beli sperma yang dilakukan didaerah Talang Rimbo, Kec,
Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jual beli sperma dilakukan dengan
dengan cara oleh seorang dokter hewan mendatangi rumah kepala RT (rukun
tetangga), dikarenakan didaerah tersebut memiliki peternak yang kebanyakan
beternak sapi, oleh karena itu dokter hewan tersebut menawarkan cara yang lebih
mudah untuk reproduksi ternak sapi didaerah tersebut, dengan cara suntik sperma,
dokter menjelaskan dengan cara ini lebih mudah untuk memperbanyak reproduksi
ternak sapinya.
Namun, karena minimnya pendidikan dan pengetahuan para peternak
didaerah tersebut mengakibatkan kerugian dialami oleh peternak karena gagalnya
5

Ibnu Rusdi, Bidayatul Mujtahid. Akbar Media, 520 H-595 H/1126 masehi – 1198 masehi
Ibid, hal 14
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atau cacatnya suntikan sperma tersebut, yang tidak sesuai dengan apa yang
dikatakan dan dijelaskan oleh dokter hewan, sedangkan dokter hewan
menjelaskan bila melakukan suntikan sperma hewan ini, beda-beda harga sesuai
kualitas dari kualitas sperma tersebut dikatakan bahwa kualitas sperma ini bagus
dan dapat menghasilakan bibit yang unggul namun, ternyata yang dikatakan oleh
dokter hewan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
Setelah melakukan suntikan sperma ternyata hasil tidak sesuai dengan
yang dikatakan oleh dokter hewan tersebut, ternyata tidak terjadi pembuahan
calon anak sapi tersebut. Yang terjadi hanya kegagalan atau tidak terjadi ya proses
pembuahan pada hewan sapi, padahal dikatakan bahwa sperma yang ditawarkan
itu sperma yang unggul atau bagus kualitasnya ternyata hasilnya tidak
memuaskan.
Pada umumnya tindak pidana penipuansudah diatur dalam pasal 378
sampai dengan pasal 394 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagaimana dirumuskan pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang
dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau
kekayaannya, dihukum karena penipuandengan hukuman selama-lamanya empat
tahun.7

7

Sinar Sindo Utama, KUHP Dan KUHAP ( Surabaya; Sinar Sindo Utama, Pers 2015). Hal. 105
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Dalam hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tinjauan terhadap
praktek penipuan dalam jual beli sperma hewan untuk penelitian skripsi, dari
permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai
hal tersebut oleh karena itu penulis mengambil judul: „‟SANKSI TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SPERMA HEWAN DILIHAT
DARI PERFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.
A. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanahukuman tindak pidana penipuan jual beli sperma dari sudut
pandang menurut Hukum Positif di Indonesia.
2. Bagaimana hukum tindak pidana penipuan dilihat dari Hukum Islam.
B. Batasan Masalah
Agar tujuan penelitian ini lebih jelas dan mengingat keterbatasan waktu,
biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti membatasi masalah pada penelitian
ini yaitu sanksi tindak penipuan dalam jual beli sperma hewan dilihat dari
perfektif hukum islam dan hukum positif.
C. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tindak penipuan tentang jual beli
sperma

hewan

yang telah ditetapkan di Undang-Undang Republik

Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukuman tentang penipuan dalam hukum Islam.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti dan Akademis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya
dalam penciptaan ide-ide penelitian yang baru serta memberi kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan.
a. Bagi Masyarakat
Dengan adanya kasus ini, masyarakat bisa lebih berhati-hati dan teliti
ketika melakukan transaksi jual beli sperma hewan supaya tidak tertipu dan
menyebabkan kerugian.
b. Bagi Praktisi
Bagi pemerintah setempat diharapkan memberi masukan dan saran yang
lebih baik yang dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman
dalam kegiatan penelitian yang berhubungan dengan jual beli sperma pada hewan.
E. Kerangka Teori
1. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP)
dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu
Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana
atau tindak pidana.8
Delik dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf,
baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:
8

Denaldy Oktavian Noor Rizki, Kajian Yuridis Tentang Korban Jual Beli Online. Skripsi
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Fakultas Hukum, hal. 20
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a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
b. Baar diartikan sebagai dapat atau boleh,
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang
dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana).
1). Perbuatan Pidana
Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan
pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,
perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau
menghambat akan terlaksananya tata dan pergaulan masyarkat yang dianggap baik
dan adil, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu
tindak pidana apabila perbuatan itu:
a). Melawan Hukum.
b). Merugikan masyarakat.
c). Dilarang oleh aturan pidana, dan
d). Pelakunya diancam pidana.9
2). Peristiwa Pidana

9

Ibid, Hal. 24

9

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh wirjono prodjodikoro dalm
Undang-Undang formal Indonesia, istilah „‟peristiwa pidana‟‟ pernah digunakan
secara resmi dalam UUD sementara 1945, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara
substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjukkan kepada
suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh
gejala alam. Dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa
kejadian itu merupakan peristiwa alam.
a). Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang yang ditimbulkan
karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana,
harus diakui apa saja unsur dan ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.
Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan, selain harus bersifat melanggar
hukum, perbuatan pidana harus merupakan handeling (perbuatan manusia),
strafbaar gesteld (diancam pidana), toerekeningsvatbar (dilakukan oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).
Schaffmeister, Keijzer, dan sutoris merumuskan empat hal pokok dalam
perbuatan pidana, seperti yang terlihat dalam defenisinya sendiri. Perbuatan
pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan
delik. Bersifat melawan hukum, dan dapat dicela, perbuatan pidana mengandung
unsur handeling (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan
wederrechtjek (melanggar hukum), dan dapat dicela.10

10

Ibid. Hal, 26-27
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delik,

2. Tindak Pidana Penipuan
1). Pengertian Pidana Penipuan
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua
sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian
bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya sebagai berikut:
a). Pengertian menurut bahasa.
Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya
cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan
maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses,
perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat
dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan
orang yang tertipu, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau
membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk
menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan sekelompok atau
dirinya sendiri.11
3. Sperma Hewan Sapi
1). Pengertian Sperma (spermatozoa)
Spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa (berasala dari bahasa
yunani kuno yang berarti benih dan mahluk hidup)adalah sel dari sistem
reproduksi jantan, sel sperma akan membentuk zigot. Zigot adalah sebuah sel
kromoson lengkap yang akan berkembang menjadi embrio, peran aktif
spermatozoa sebagai gamet jantan sehingga penting pada keberhasilan munculnya

11

Ananda S. 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hlm.364
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individu baru oleh karena itu dalam reproduksi sering diperlukan adanya standar
kualitas spermatozoa, analisis sperma yang dimaksud meliputi, kekentalan
sperma, warna, bau, jumlah spermatozoa mati, motilis (bila mungkin gerak
permenit) dan morfologi (ukuran dan bentuk kepala, ukuran ekor, berbagai
penyimpangan, ada tidaknya akrosoma).
Spermatozoa diproduksi oleh testis, spermatogonesis harus berlangsung
sempurna agar kualitas sperma yang dihasilkan baik dan dapat maksimal
melakukan fertilisasi, spermatogenesis terjadi melalui beberapa tahapan-tahapan
spesifik.12
Perkembangan teknologi dibidang reproduksi ternak telah dilakukan demi
menyempurnakan dan meningkatkan produktivitas cairan semen merupakan
cairan ejakulat dari hewan sapiberupa cairan kental dan keruh, cairan semen yang
normal berwarna keputih-putihan dan berisi sekret dari kelenjar prostat,
vesikulaseminalis dan spermatozoa. Cairan semen berisi spermatozoa dan
sejumlah garam keci, protein dan fruktosa gula, cairan semen dipengaruhi antara
lain oleh kadar hormon.
2). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sperma
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Inseminasi buatan
adalah kualitas sperma yang akan diinjeksikan. Namun agar dapat tahan lebih
lama, cairan sperma lebih baik dibekukan. Pembekuan ini berpengaruh terhadap
kualitas spermatozoa.

12

Rimunarto, Endi Permata, Giovani Orlando. Identifikasi Sperma Sapi Normal Dan
Abnormal Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Algoritma Back Proganda, Jurnal Ilmiah Vol. 5. No.
1 2016, Hal, 1
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Spermatozoa beku memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan dalam
jangka waktu yang lama, namun memiliki kelemahan yaitu kualitas spermatozoa
dapat menurun, setelah spermatozoa diencerkan dikarenakan selama proses
pembekuan, spermatozoa melewati berbagai suhu ekstrim yang dapat menurunkan
kualitas spermatozoa.
Umur dan daya guna prematozoa yang dibekukan akan bertahan lama
karena pembekuan adalah menghentikan sementara kegiatan hidup dan sel
(metabolisme sel) tanpa mematikan fungsi sel dimana proses hidup dapat terus
berlanjut setelah pembekuan dihentikan. Jadi, pada prinsip menggunakan faktor
penurunan temperatur untuk mempertahankan daya hidup dan kemampuan
fertilasi spermatozoa.
Penetuan jenis kelamin anak sebelum dilahirkan lebih menguntungkan dari
segi ekonomis, karena selain dapat menekan biaya pemeliharaan juga dapat
menunjang program beeding, dalam pemilihan bibit unggul. Tujuan tersebut akan
tercapai apabila dilakukan dengan cara menginseminasikan seekor betina birahi
dengan spermatzoa yang sudah dipisah.13
Pejantan unggul yang baik mempunyai produksi kualitas semen yang
bagus dengan bobot badan yang tinggi salah satu faktor yang mempengaruhi
produksi dan kualitas semen adalah bobot badan. Menurut susilawati, et al (1993)
produksi dan kualitas semen yang dihasilkan oleh sapi pejantan dipengaruhi oleh

13

Sinthia Pubiandra, Pengaruh Penambahan Dosis Rafinosa Dalam Pengenceran Sitrat
Kuning Telur Terhadap Motilitas, Persentase Hidup Dan Abnormalitas Spermatozoa Sapi Ongela.
Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu, Vol. 4. 2016 Hal 292-293
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beberapa faktor, yaitu bobot badan, umur, sifat genetik, frekuensi ejakulasi,
pakan, suhu, dan musim.14
3). Keunggulan dari Inseminasi Buatan (IB)
Peningkatan populasi ternak termasuk sapi menuntut persediaan sumber
bibit, baik sebagai ternak bibit maupun bakalan untuk penggemukan, untuk
meningkatkan populasi ternak sapi diperlukan peningkatan efisien reproduksi dan
fertilitas ternak.
Salah satu penghambat peningkatan populasi ternak sapi yaitu, rendahnya
efesien reproduksi karenasebagian besar berlangsung secara alamiah sehingga
jumlah kelahiran relatif rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh Tambing, bahwa
produktivitas dari setiap hewan domestik termasuk sapi tergantung pada
kemampuan reproduksi, tenak yang kecepatannya reproduksinya tinggi dan
disertai dengan seleksi yang baik perkawinan akan dapat meningkatkan produksi
hasil ternaknya, dan insemenia buatan (IB), merupakan salah satu cara mencapai
peningkatan produktivitas tersebut, selanjutnya anonim menyatakan bahwa
bioteknologi IB merupakan salah satu alat dalam pelaksaan kebijakan pemulihan
secara nasional.
Program IB merupakan salah satu cara perkawinan yang lebih efesien dan
efektif dalam penggunaan semen pejantan untuk membuahi sapi dalam jumlah
banyak, dan menyebarkan bibit unggul dibandingkan dengan perkawinan alami.
Keberhasilan IB ditentukan oleh kualitas semen beku pejantan yang dipengaruhi
oleh karakteristik semen segar yang dapat dilakukan melalui evaluasi, baik

14

Ibid. Hal 294
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makroskopis. Kualitas semen segar dapat dipengaruhi oleh frekuensi koleksi, akan
tetapi seberapa besar pengaruh perbedaan kualitas jika semen dikoleksi 3 dan 4
hari tidak perlu diteliti.
IB merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah guna
memperbaiki mutu genetik dan produktivitas ternak sapi yang ada diindonesia,
melalui teknologi IB potensi pejantan unggul dapat dioptimalkan.15
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang
didapat oleh peneliti terdahulu yang berisikan dengan penelitan yang akan
dilaksanakan oleh peneliti:
Tulisan Muhammad Rafli Mahasiswa di Institut Agama Islam Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi tentang Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam
Terhadap

Tindak

Pidana

Penipuan

(studi

kasus

putusan

No.224/Pid.B/2014/PN.Jmb) Didalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana
penipuan berupa MLM (multi level marketing) yaitu pemasaran atau menjual
antara lain, produk, harga, promosi, distribusi dan sebagainyayang berjenjang
banyak, yang mana jenis penipuan yang digunakan merupakan marketing plan,
yaitu sambil berekreasi dapat penghasilan yang menawarkan jasa berupa
penginapan dihotel,berbintang, dengan harga yang murah karena cukup dengan
cara membayar biaya take and servicenya saja,dan jika ingin bergabung dengan
bisnis MLM TVI Expres harus membeli tiket user dengan Rp.2.600.000, ketika

15

Arrefin Ade Prasetyo, Kualitas Semen Segar Sapi Simental Yang Dikoleksi Dengan
Interval Yang Berbeda Dibalai Inseminasi Buatan Lembang.Jurnal Ilmiah Peternakan, Vol. 1, No.
3.2013 Hal 908
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sudah bergabung dan ingin mendapatkan keuntungan harus merekrut minimal 2
orang.
Arrefin Ade Prasetyo dengan judul jurnal tentang kualitas segar sapi
simental yang dikoleksi dengan interval yang berbeda dibalai inseminasi dibalai
inseminasi buatan lembang.Keberhasilan IB ditentukan oeleh kualitas semen beku
pejantan yang dipengaruhi oleh karakteristik semen segar yang dapat dilakukan
melalui evaluasi, baik makroskopis. Kualitas semen segar dapat dipengaruhi oleh
frekuensi koleksi, akan tetapi seberapa besar pengaruh perbedaan kualitas jika
semen dikoleksi 3 dan 4 hari tidak perlu diteliti
G. Metode Penelitian
Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalahpendekatan
yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum
utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asa-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,
pendektan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan
mempelajari buku-buku, perundang-undangan dengan penelitian ini.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatife peneliti bisa
menelaah den menginterpresentasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang
menyangkut dengan penelitian supaya bisa menganilisis data dengan baik. Dan
pendektan ini tidak harus membuat peneliti terjun langsung kelapngan cukup
dengan menelaah atau menganalisis teori, putusan yang berkaitan.
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1. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Penelitian yang dilakukan sangat berkaitan erat dengan data-data yang
diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini,
penelitian menggunakan sumber dara sekunder. Diharapkan dari penelitian ini
didapatkan data yang valid dan relevan dengan objek yang diteliti.
1). Data Sekunder
Data

sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari internet, Koran, buku-buku mengenai
judul yang sedang diteliti atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari
tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang
bukan peneliti sendiri.
b. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana sumber data diperoleh. Adapun yang
menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain;
1). Jurnal-jurnal
2). Buku-buku tentang suatu masalah yang diteliti
H. Teknis Analisis Data
a. Reduksi Data
Merudeksi

data

berarti

merangkum,

memilih

hal-hal

yang

pokok

mengfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang
tidak perlu, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
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gambaran yang lebih jelas, dan mudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.,
penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan
antara kategori, dan sejenisnya.
Dalam pelaksanaan penelitian ini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik
merupakan cara yang utama bagi analisis kualitatif, penyajian-penyajian yang
dibahas dalam penelitian ini merupakan dirancang untuk menggabungkan
informasi yang tersusun.
c. PenyajianData Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian yang diharapakan temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti ini menjadi jelas,
dapat berupa hubungan kasual atau internatif, hipotesis atau teori.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PENIPUAN
A. Pengertian Penipuan
Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai
sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan
penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk
menetapkan Unsur-Unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai
penipuan dan pelakunya dapat dipidana.
Mengenai penipuan pada pasal 378 KUHP soesilo merumuskan sebagai
berikut.
1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan, penipu itu kerjaannya:
a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau
menghapus piutang.
b. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak.
1). Membujuk itu dengan memakai;
a). Nama palsu atau keadaan palsu
b). Akal cerdik (tipu musliha)
c). Karangan perkataan bohong
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c. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang,
sehingga orang itu menurut berbuat sesuatu yang apabila mengetahui
duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
d. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus
kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang
sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain terpenuhi.
e. Seperti hanya juga dengan pencurian, maka penipuan jika dilakukan dalam
kalangan keluarga berlaku peraturan yang tersebut.
Penipuan menurut pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:
„‟barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu Atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, membujuk
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pida penjara
paling lama empat tahun.‟‟16
Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum
empat tahun tanpa alternatif denda, jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari
pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda.

16

Sinar Sindo Utama, KUHP Dan KUHAP ( Surabaya; Sinar Sindo Utama, Pers 2015). Hal.

105
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B. Unsur-unsur Penipuan.
Rumusan unsur-unsur penipuan itu adalah sebagai berikut:
1. Unsur-unsur objektif
a. Perbuatan: menggerakkan
b. Yang digerakkan: orang
c. Perbuatan itu ditunjukkan pada:
1). Orang lain menyerahkan benda
2). Orang lain menyerahkan hutang
3). Orang lain menghapus piutang
d. Cara melakukan perbuatan itu menggerakkan dengan:
1). Nama palsu
2). Memakai tipu muslihat
3). Memakai martabat palsu dan
4). Memakai rangkaian kebohongan
2. Unsur subyektif
a. Maksud dengan menguntungkan diri sendiri
b. Maksud dengan menguntungkan orang lain
c. Maksud dengan melawan hukum.
C. Jenis-jenis tindak Pidana Penipuan.
Tindak pidana penipuan diatur dalam buku 11 bab xxv pasal 378-379
KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana
penipuan dalam KUHP yaitu:
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1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk
pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahtan ini
merupakan bentuk geprivileggeerd delict atau suatu penipuan dengan
unsur-unsur meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan
botol (flessentrekkerrij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan
membeli barang tanpa membayar lunas harganya, dan menjadikan itu
menjadi hal biasa.
4. Pasal 380 ayat (1-2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan
tanda atas suatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk
melindungi hak cipta seseorang melaikan untuk melindungi konsumen
terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang
tertentu.
5. Pasal 381 mengenai penipuan pada pertanggung atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana menimbulkan kerusakan pada
benda yang dipertanggungkan.
7. Pasal 383 KUHP mengatur tidak pidana penipuan dalam hal jual beli.17

17

Ibid, hal. 105
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BAB 111
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI
A. Pengertian jual beli
Jual beli atau perdangangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’i yang menurut
etimologi berarti menjua atau menganti. Wahbah al-zuhaily mengartikannya
secara bahasa dengan „‟menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain‟‟ kata al-ba‟i
dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira‟
(beli). Dengan demikian kata al-ba‟i berarti jual , tetapi sekaligus berarti beli.
Definisi lain yang dikemukakan ibn qudamah (salah seorang ulama
malikiyyah), yang juga dikutip oleh wahba al-zuhaily jual beli adalah. „‟saling
tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dari pemilik.
Dalam definisi ini ditekankan kata „‟milik dan pemilik‟‟, karena ada juga
tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus memiliki seperti sewa-menyewa.
Jual beli artinya menjual, menggati dan menukar (sesuatu dengan sesuatu
yang lainnya). Kata انسيعdalam bahasa Arab, terkadang digunakan untuk
pengertian, lawannya, yaitu kata( انشزاءbeli). Dengan demikian kata; انسيعberarti
kata „‟jual‟‟ dan sekaligus juga berarti kata „‟beli‟‟.18
Secara terminologi terdapat beberapa definisi, diantarany;
Oleh ulama Hanafiyah didefinisikan dengan;

18

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2004, hal. 113
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ص
َ ُيبا َ َد نَةُ َيا ٍل بِ ًَا ٍل ع
ٍ َْهي َو جْ ه ِ َي ْخصُى
„‟saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu‟‟atau

ص
ٍ ُْيبا َ َد نَةُ َشئٍّ َيزْ ُغى
ٍ ْب فِ ْي ِه ع ََم َوجْ ِه ُيفِ ْي ٍذ َي ْخصُى
„‟tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu
yang bermanfaaat‟‟19
Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah,
bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan kobul, atau juga
bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan
pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan

itu harus bermanfaat bagi

manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan
diperjual belikan.
Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengn tukar
menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat
pada umumnya. Meraka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan
pakaian, garam dan sebagianya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.
Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang
yang tinggal dipedalaman sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.
Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada
zaman modern ini pun kenyataanya dilakukan oleh suatu negara dengan negara
lain, yaitu dengan sistem barter umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri
19

Ibid, hal. 114
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ditukarkan dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat
besar.
B. Dasar-dasar Hukum Jual beli
1. Al-qur‟an
Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai,
landasan yang amat kuat dalam islam.
a. Surat al-baqarah ayat 275;

نز بَا
ِ َو ا َح َم هللاُ ا نَ ْي َع َو َح َّز َو ا
„‟Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba......‟‟20
b. Surat al-baqarah 198;

ْس َعهَ ْي ُك ْى ُجنَا ٌخ اَ ٌْ تَ ْبتَ ُغىْ ا فَضْ اًلا ِي ٍْ َربِّ ُكى
َ نَي
„‟tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)
dan Tuhanmu‟‟.21
c. Surat al-baqarah 275;
Yang artinya, orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantara (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

20

Ibid, hal. 115
Penerjemah/Tafsir Al-qur’an Lajnah Pentashilah Mushaf Al-qur’an Kementrian Agama RI (sigma,
PPPA DQ)
21
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telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepada larangan dari Tuhan lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan
urusannya, (terserah) kepada Allah, orang yang mengulangi (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.22
2. As-sunnah
Sunnah menurut istilah syara‟ adalah sesuatu dari rasul SAW. Baik berupa
perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir), umat islam telah sepakat
bahwasanya apa yang keluar dari Rasul SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan
atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hokum islam dan
sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang
menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenaran, maka ia
menjadi hujjah atas kaum muslimin.
Yang artinya, „‟ pedangang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di
surga) dengan para Nabi, siddiqin dan syuhada‟‟. (HR. Tirmizdi)23
3. Ijma‟
Ijma‟ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh
mujtahid yang dilakukan umat islam pada masa setelah Rasul wafat atas hokum
syra‟ mengenai sesuatu kejadian.

22

Hafidh Muhammad, Abdurrahman bin Abdurrohim al-mubarok, tuhfatul ahwadzi; syarah
jami’ma’a at-tirmidzi, Beirut;Dar al-fikr, 1965, hlm. 399
23
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta; PT Raja Grafido Persada, 2004,
hal. 117
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Ulama‟ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alas an bahwa
manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang
lain. Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya
itu harus diganti dengan barang lainnyayang sesuai.
Dari kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul, dan ijma‟ diatas, para
fuqaha mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan
tetapi, pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah, jual beli bisa menjadi
wajib ketika dalam keadaan mendesak, tetapi mbisa menjadi mandub pada waktu
harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan imam
ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang
berjudul fiqih muamalat bahwa bisa menjadi haram jika menjual anggur kepada
orang yang biasmembuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang
biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk
jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk
keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak
memaksa untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan
dan termasuk diharamkan adalah menetukan harga oleh penguasa walaupun bukan
dalam kebutuhan pokok.24
Jadi, hukum jual beli boleh, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib,
mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

24

Abdul Aziz Muhammad Azzam, fiqih muamalat; system transaksi dalam islam, Jakarta; 2010
hlm. 89-90

27

C. Hukum Jual Beli
Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas
sebagaimana dasar jual-beli, para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan,
bahwa jual-beli itu hukumnya mubah (boleh), Namun, menurut imam asy-syatibi
(ahli fiqih mazhab imam maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam
situasi tertentu. Sebagaimana contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi
praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari
pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka
pemerintah boleh memaksa para pedangang menjual barang-barang sesuai dengan
harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu, para pedangang wajib
memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga di pasaran.
Malahan, disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga
dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau
mengacaukan ekonomi rakyat.
D. Rukun Dan Syarat Jual-beli
Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual
beli itu dapat dikatakan sah dan syara‟. Dalam menentukan rukun jual beli
terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.
1. Rukun-rukun jual beli
Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada
sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada.
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Rukun, jual beli menurut ulama hanya satu, yaitu ijab ( ungkapan mebeli
dan pembeli), dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual) menurut mereka, yang
menjadi rukun dalam jual beli ituhanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah
pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu
merupakan unsur hati yang sulit untuk diindrakan sehingga tidak kelihatan, maka
diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang
melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan
Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta‟athi).
Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat;
a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Sighat (lafal ijab dan Kabul)
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang.
2. Syarat-syarat jual beli
Pengertian syarat adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok tetapi
adalah unsur yang harus ada didalamnya, jika ia tidak ada maka perbuatan
tersebut dipandang tidak sah, misalnya, suka sama suka merupakan salah satu
syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah
menurut hokum.
Syarat-syarat jual beli adalah;
1). Penjual dan pembeli adalah yang sudah baligh dan berakal,minimal
sudah mumayyiz (dapat memebdakan yang baik dan yang bururk).
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Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun, anak-anak yang sudah mumyyiz
boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis,
pensil, sabun, dan lain-lainnya, namun demikian, sesuatu yang
harga mahal anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin
orang tua atau pengampunya, misalnya, jual beli rumah, mobil,
tanah pekarangan dan lainya.
2). Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika
dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah, jika seseorang
penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangangnya
dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya.
Ketentuan ini, sesuai dengan hadist Rasul yang mengatakan bahwa
jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
3). Penjual dan pembeli harus minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah
jual beli sendirian.
4). Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan jika
seseorang menjual kepada orang lain ikan dalam koamnya atau
ikan yang ada dalam sungai hukumnya tidak sah.
5). Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara‟. Tidak sah
jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi,
bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lainnya. Jika itu semua
bermanfaat, boleh diperjual belikan. Misalnya, jual beli kotoran
binantang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati
tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan yang lainnya.
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6). Barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara yang
halal, tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pecurian, korupsi
dan lainnya, ketentuan itu didasarkan dengan cara yang haram,
maka nerakalah tempatnyayang paling cocok. Hadist riwayat
Ahmad.
E. Unsur kelalaian Dalam Jual Beli
Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun
dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun sesudahnya.
Untuk setiap kelelalaian ada resiko yang harus dijamin oleh pihak yang
lalai, menurut ulama fiqih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya;
1. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan
hutang ditangan penjual, barang curian)
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan kerumah pembeli
pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak
tepat waktu.
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ketangan pembeli.
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.
Dalam kasus-kasus seperti ini, resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang
lalai.
Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti
rugi sebanyak harga yang telah diterimanya.
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Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman
barang dan tidak sesuai dengan perjanjia da nada unsur kesengajaan, pihak
penjual harus menganggung resiko ganti rugi.
Demikian juga apabila, barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak
sesuai dengan contonya, maka harus diganti rugi
F. Jarimah Ta’zir
Dalam fiqh jinayah dikenal dengan istilah jinayah atau jarimah, dan dalam
penggunaannya secara umum penggunaan istilah tersebut mempunyai pemahaman
yang sama, meski secara tehnik keduanya istilah tersebut dibedakan.
Ketika mempelajari fiqh jinayah ada istilah penting yang terlebih dahulu
harus dipahami, pertama adalah istilah fiqh jinayah itu sendiri dan kedua adalah
jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mepunyai arti dan arah yang sama,
selain ini istilah yang satu menjadi murodif (sinonim) bagi istilah yang lain, atau
bisa dimaknai bahwa kedua istilah tersebut mempunyai makna yang tunggal,
walaupun demikian kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesehariannya.
Yaitu apabila,jinayah dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang
berhubungan dengan jiwa orang. Anggota badan, benda-benda atau lainnya seperti
membunuh, memukul, mengugurkan kandungan, mencuri, ghasab, da lain
sebagainya. Sementara jarimah digunakan untuk perbuatan yang dilarang syara‟
yang berhubungan dengan hudud.
Terlepas dari perbedaan kedua istilah tehknis tersebut dalam perkembangan
lebih lanjut, keduanya memiliki pemahaman yang sama, yaitu segala sesuatu yang
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dilarang syara‟ baik yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Harga diri,
maupun benda-benda lainnya, oleh karena itu kedua istilah tersebut digunakan
dalam pengertian yang sama.
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa jarimah atau jinayah dilihat dari segi
ancaman atau hukumannya terdiri dari tiga bagian yaitu, jarimah hudud, jarimah
qisas diyat dan jarimah ta’zir.
Pembagian seperti ini sangat penting karena untuk mengklasifikasikan
sebagai mana tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam sebuah kerangka yang lebih sistematis.
Jarimah hudud artinya, jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Maksudnya adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan kuantitasnya dari
Allah SWT. Sedangkan pengertian tetap dan pasti dari Allah SWT adalah bahwa
hukuman yang dijalankan tidak bisa dihapuskan baik oleh seseorang secara
individual yang terkena hukuman ataupun sekelompok orang dari masyarakat
secara social.
Jarimah diyatartinya, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas
diyat, yaitu hukuman yang telah ditetukan batasannya oleh Allah SWT, dengan
demikian hukuman qisas diyat tidak memiliki batasan minimal dan maksimal
tetapi menjadi hak perseorangan. Artinya, jarimah qisas diyat ini berbeda dengan
jarimah hudud. Kalau jarimah hudud baik perseorangan maupun sekelompok
orang tidak bisa merubah atau menghapus hukuman, maka dalam jarimah qisas
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diyat ini seseorang atau pihak yang menjadi korban dari tindakan ini dapat
memberikan ampunan kepada pelakunya.
Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’
melainkan

diserahkan

kepada

hakim,

baik

penentuannya,

maupun

pelaksanaannya. Syara’ tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk
jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta’zir.
Tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai
kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih
hukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta‟zir serta keadaan si pembuatnya
juga, jadi hukuman ta‟zir tidak mempunyai batas tertentu.
Dalam kajian hokum pidana islam, istilah ta‟zir secara bahasa merupakan
mashdar (kata dasar), dari azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan,
juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, disebut ta‟zir, karena
hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk kembali kepada
jarimah atau dengan kata lain membuat jera.
Sementara para fuqaha’ mengartikan ta’zir dengan hukuman yang tidak
ditentukan oleh al-qur‟an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang
melanggar hak Allah dan hamba yang berfungsi untuk meberi pelajran kepada si
terhukum dan mencegah untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta’ zir juga
disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak
diancam dengan hukuman had atau kafarat.
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Bisa dikatan pula bahwa ta‟zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan
hukuman ta‟zir (selain had dan qishah), pelaksanaan hokum ta‟zir, baik yang jenis
larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak
Allah atau hak perorangan, hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
Hukuman dalam jarimah ta‟zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya
untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada
hakim (penguasa).25
Kemudian apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya sifat jarimah dan
jenis hukumannya, para ulama ahli hokum membagi jarimah kedalam dua bentuk
yaitu;
a. Jarimah ta‟zir yang jenisnya ditentukan oleh syara‟. Baik bentuk
ataupun macamnya sudah ditentukan oleh nash, akan tetapi
hukumannya ditentukan

oleh manusia seperti riba, ingkar janji,

korupsi, menyuap, makan makanan yang haram, berjudi, dan mengadu
peruntungan dan lain sebagainya.
Jenis jarimah ini bersifat selamanya artinya perbuatan semacam ini
tidak bisa menjadi legal walaupun situasi dan kondisi masyarakat.
b. Jarimah ta‟zir yang baik bentuk maupun macamnya serta akibat
hukumannya, diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan syara‟
hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

25
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Jenis jarimah ini dapat mengalami perubahan pada saat-saat tertentu
tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat.26
Adapun tujuan dari adanya hukuman adalah agar terciptanya kemaslahatan
bagi kehidupan individu maupun masyarakat, maka hendaknya hukuman maupun
mencakup hal-hal sebagai berikut;
1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat (prefentif) dan
menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
2. Batas tertinggi dan terendah suatau hukuman sangat tergantung kepada
kebutuhan kemaslahatan umat,
3. Memeberikan hukuman kepada orang yag melakukan kejahatan pada
dasarnya adalah kemaslahatan dan pendidikan.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak
jatuh kedalam suatu kemaksiatan.
Hukum pidana islam juga membagi hukuman ini kedalam berbagai
klasifikasi yaitu;
a. Hukuman dari segi ada atau tidak adanya nash al-qur’an dan assunnah, maka hubungan ini dibagi menjadi dua yaitu;
1. Hukuman yang ada nash-nya yaitu hudud, qisas diyat, dan
kaffarah,

misalnya;

hukuman

bagi

pencuri,

pemberontak,

perampokan dan lain sebagainya.

26

Muhammad Nur Abdil Mugist, konsisten pelaksanaan hukum ta’zir di pondok pesantren assalafiyah milangi Jogjakarta. Skripsi universotas negeri sunan kali jaga, fakultas syariah, (2010),
hal. 11
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2. Hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut hukuman
ta’zir; misalnya; percobaan melakukan tindak pidana, pencurian
dalam kalangan keluarga dan penipuan .
b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan
hukuman yang lainnya, maka hukuman ini dibagi menjadi empat yaitu;
1. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah)
Hukuman yang menjadi asal bagi suatu kejahatan seperti
hukuman mati yang diberikan bagi seorang pembunuh.
2. Hukuman pengganti (al-‘uqubat al-badaliyah)
Hukuman yang menempati hukuman pokok tidak dapat
dilaksanakan karena suatu alas an hukum, seperti hukuman diyat
atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qisas-nya oleh
keluarga korban atau hukuman ta’zir apabila hukuman pokok tidak
dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (al-‘uqubat al-taba’iyah)
Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar
mengikuti

hukuman

pokok,

seperti

terhalangnya

seorang

pembunuh untuk mendapatkan harta warisan yang berasal dari
korban terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (al-‘uqubat al-takmiliyah)
Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap
terhadap hukuman yang telah dijatuhkan seperti mengalungkan
tangan keleher pencuri yang telah dipotong tangannya.
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c. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman
dibagi menjadi dua yaitu;
1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak
dapat menambah atau mengurangi batas tersebut misalnya
hukuman had.
2. Hukuman yang mempunyai dua batasan tertentu, batasan tertinggi
dan batasan terendah dimana hakim dapat memilih hukuman yang
paling adil, yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar, misalnya
dalam kasus maksiat yang diancam hukuman ta‟zir.
d. Hukuman ditinjau dari segi sasaran hukumannya dibedakan menjadi
empat;
1. Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan atas dasar badan
manusia yang berupa jilid.
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa yang berupa hukuman mati.
3. Hukuman yang dilakukan atas dasar kemerdekaan manusia yang
berupa hukum penjara.
4. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan atas dasar benda
yang berupa denda atau perampasan secara paksa oleh yang
berwenang.27

27

Ibid, hal. 115-17
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BAB IV
SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SPERMA
HEWAN
A. Penipuan Jual Beli Sperma Hewan
Masyarakat kelurahan Talang Rimbo, Parit Culum 2, Kec.Sabak Barat, Kab.
Tanjung Jabung Timur, mempunyai mata pencarian dibidang pertanian dan
kebanyakan dari mereka memelihara hewan diantaranya sapi. Mereka memelihara
sapi untuk menambah kebutuhan biaya hidup keluarga, misalnya untuk
menambah biaya makan dan kebutuhan biaya sekolah anaknya.
Memelihara hewan ternak sangatlah menguntungkan bagi masyarakat, selain
mengambil hasil dari penjualannya, hewan ternak tersebut juga menghasilkan
pupuk yang digunakan dalam pertanian yang mereka tekuni. Mereka memelihara
hewan ternak untuk dikembangbiakan supaya mendapatkan anak atau keturunan
dari hewan ternak yang dipelihara yaitu dengan cara mengawinkan.
Di Talang Rimbo, Kel. Parit Culum 2, Kec. Sabak Barat, Kab. Tanjung
Jabung Timur, masyarakat yang ingin mengawinkan sapi peliharaan mereka yaitu
dengan menggunakan perkawinan alami. Mereka yang ingin mengawinkan sapi
tersebut dengan jalan memimpin pejantan dari tetangga.
Masyarakat yang ingin mengawinkan hewan ternak yang mereka pelihara
harus meminjamkan pejantan dari orang lain, dan membutuhkan waktu, semisal
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seekor sapi yaitu dengan cara membawa sapi betina ketempat yang punya sapi
pejantan atau yang punya sapi pejantan dibawa ketempat sapi betina.
Ciri-ciri hewan yang sedang birahi adalah alat kelamin betina (vagina) akan
terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilap, dipegang hangat, keluar pela-pelu
(keluar cairan putih yang keluar dari alat kelamin betina), dan gemboran atau
bengak-bengok (berteriak-teriak). Birahi hean biasa terlihat hanya dalam jangka
waktu 18 jam saja.
Kemudian masyarakat kelurahan parit culum 2, talang rimbo mengetahui tentang
cara yang lebih mudah untuk menghasilkan anak sapi atau keturunan baru dengan
cara suntik sapi atau disebut Inseminasi buatan, dari seseorang yang datang
kerumah warga dia menjelaskan dengan cara ini masyarakat lebih mudah untuk
menghasilkan anak sapi atau keturunan baru.
Seseorang yang mengaku bahwa dia seorang dokter hewan menjelaskan dengan
cara ini masyarakat lebih mudah dan praktis tidak terlalu lama membuang waktu
dan membutuhkan waktu yang singkat. Dan dengan cara ini petani bisa memilih
jenis sapi yang unggul yang dapat dihasilkan dari cara suntik sapi atau Inseminasi
buatan (IB). dengan ketentuan harga berbeda-beda yang telah dibrandrol oleh
penjual inseminasi buatan (IB). petani lebih mudah dan hasil yang dihasilakn
lebih memuaskan karena bibit sperma yang dijual ini bagus dan dapat
menghasilkan sapi yang berkualitas bagus. Ada benarnya juga yang dikatakan
oleh seseorang yang mengaku dokter hewan ini dengan cara ini petani tidak perlu
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lagi membawa sapi betina ketempat jantan atau pun sebaliknya, dengan cara ini
petani lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama.
Karena minimnya pengetahuan yang dimiliki petani lalu iya meng iyakan hal
tersebut dan percaya dengan membayar 150.000,00 sekali suntik sperma, dan
berbeda-beda harga sesuai kualitas sperma yang bagus juga.
Masyarakat Talang Rimbo sangat membutuhkan, dan mereka menyambut
dengan baik adanya inseminasi buatan, sebab sebelum adanya inseminasi buatan
masyarakat talang rimbo, sangat sulit dan repot dalam mengawinkan sapi yang
mereka pelihara. Untuk mengawinkan sapi peliharaannya mereka harus
meminjamkan sapi jantan kepada tetangga yang mempunyai sapi jantan untuk
dikawinkan dengan sapi betina yang dipeliharanya. Kedatangan inseminasi buatan
sangat membantu masyarakat dalam mengembangbiakan serta mempermudah
dalam mengawinkan sapi atau ternaknya. Masyrakat Talang Rimbo, menyukai
inseminasi buatan karena proses perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih
mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga.
Dengan hal tersebut di manfaatkan oleh penjual inseminasi buatan menjadi
lebih mudah dan tidak perlu banyak untuk mengakali masyarakat di talang rimbo,
karena minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam hal suntik sapi atau
inseminasi buatan, sehingga banyak yag tertipu hasil dari suntik sapi tidak
berhasil dan tidak jadi hamil sapi tersebut. Oleh karena itu masyarakat mengalami
kerugian.
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Bentuk-bentuk Penipuan Dalam Jual Beli Sperma Hewan
1. Mengatakan bahwa sperma yang dijual bisa menghasilkan bibit yang
unggul.
2. Proses pembuahan dijamin akan cepat hamilnya.
3. Dengan harga terjangkaun maka hasil suntik sperma si pembeli akan
merasa puas karena hasil tidak mengecewakan.
B. Sanksi Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Sperma Dalam Sudut Pandang
Hukum Positif.
Kejahatan sebagai fenomena social dipengaruhi oleh berbagai obyek kehidupan
dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, social budayadan hal-hal yang
berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Adapun, presfektif
krominologi bersifat dinamisdan mengalami pergeseran dari perubahan social dan
pembangunan yang berkeseimbangan, memperhatikan presfektif kriminologi
tentang kejahatan dan permaslahan, maka peneliti menggali sebab musabab
kejahatan dengan menjelaskan fakta-fakta penyebab kejahatan sebagai berikut;
Sebelum membahas lebih lanjut tentang factor yang menyebabkan tindak
pidana penipuan, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai
tindak pidana penipuan yang terjadi ditalang Rimbo Parit Culum 2.
Sesuai dengan melihat factor apa saja yang menyebabkan penipuan itu terjadi
diantaranya;

42

1. Kesulitan Financial atau Terdesak Kebutuhan Ekonomi
Tindak pidana sekarang ini semakin marak terjadi di Indonesia
tidak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang

pelakunya dapat

dikenakan hukuman pidana, dan sebagian besar terjadi penipuan
disebabkan oleh factor ekonomi, karena karena kebutuhan ekonomi yang
harus dipenuhi secara mendesak ataupun tuntutan kehidupan yang
membuat manusia selalu merasa kurang puas dengan apa yang telah dia
miliki, sedangkan kesediaan pekerjaan tidaklah memenuhi segala
kebutuhannya, sehingga membuat manusia ingin mencari uang dengan
berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Keinginan Cepat Kaya
Sukses merupakan keinginan semua orang. Sukses ini tidak hanya
di ukur dari segi pekerjaan, namun juga dari segi harta dan kekayaan
semakin banyak harta yang dimiliki berarti semakin sukses pula orang
tersebut, maka keinginan kaya yang dimiliki banyak orang, berbagai
macam cara yang dilakukan agar cepat kaya, ada orang yang melakukan
sesuai dengan aturan seperti membuka usaha, bisnis, dan lain-lainnya.
Adapula orang yang melakukan cara yang tidak benar agar dapat menjadi
kaya seperti, salah menggunakan jabatan, menipu, korupsi, tidak
membayar pajak dan sampai tega membunuh saudara sendiri demi untuk
menguasai harta saudaranya.
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3. Gangguan Psikolog (sudah tidak memiliki hati nurani)
Hati nurani adalah bagian terdalam atau biasa dikatakan inti dari
hati kita, dati hati kita ataupun pusat perasaan yang terdapat perasan halus
yang berada ditengah dada, jika kata hati nurani yang ikut maka akan baik
pulalah perbuatan kita, tapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan
orang menggunakan hati nuraninya dengan baik ataupun hati nuraninya
tertutup, dengan tertutup hati seseorang maka banyaklah kejahatankejahatan yang dilakukan dan tidak memikirkan sebab dan akibat yang
terjadi salah satunya seperti kejahatan penipuan ini contoh salah satu
seseorang yang tidak menggunakan hati nuraninya.
4. Karena Adanya Kesempatan
Adanya kesempatan ini salah satu factor yang mendorong
seseorang untuk melakukan kejahatan, maksud dari factor kesempatan
adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang), atau
kedaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.
Dalam hal ini seharusnya dikenakan pasal 378 KUHP dengan
ancaman 4 (empat) tahun penjara namun dalam kasus ini tidak
diselesaikan dengan hukuman positif tetapi diselesaikan dengan cara
hukum Islam dengan membayar denda sesuai kerugian yang di terima oleh
masyarakat. Atau dalam islam yaitu membayar ganti rugi atau jarimah
ta‟zir.
Di dalam pasal tersebut bahwa menipu dikatakan akan di penjara
selama 4 (empat) tahun penjara dengan adanya sanksi ini maka pelaku
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akan ada efek jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan
tidak akan banyak merugikan orang lagi. Karena pada hakikatnya
kejujuran itu penting selain bermanfaat buat nama baik penjual dan kita
akan mendapat pahala dengan cara meringankan beban orang lain.

C. Sanksi Pidana Penipuan Jual Beli Sperma Hewan Dalam Hukum Islam
Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup
lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada yang tau pasti kapan awal
mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam
masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional
sampai pada pola modern, dahulunya masyarakat melakukan aktivitas jual beli
dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lainnya, misalnya, padi
ditukar dengan jangung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lainnya. Di
daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini
masih berlaku.
Salah contoh jual beli yaitu tentang jual beli sprema hewan atau lebih
dikenal suntik sapi atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan (IB) merupakan
suatu cara untuk memasukkan spermatozoa dari ternak jantan ke dalam saluran
alat kelamin betina dengan menggunakan metode atau alat khusus, tujuan dari
pelaksanaan IB ini yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
(pembibitan) ternak yang dimiliki, dengan memanfaatkan seekor hewan jantan
unggul (pejantan) secar maksimal.
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IB ini akan lebih berdaya guna apabila anak yag dihasilkan berjenis
kelamin sesuai keinginan dan tujuan pengembangan peternak. Pembangunan
bidang peternakan memprioritaskan anak berjenis kelamin jantan dengan tujuan
menghasilkan ternak potong atau penghasil daging, anak yag berjenis kelamin
betina ditujukan untuk peternakan sapi perah atau penghasil susu. Salah satu
upaya untuk menghasilkan anak sesuai harapan adalah dengan melakukan
pemisahan spermatozoa sebelum di inseminasikan.
Salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan Inseminasi Buatan
adalah kualitas sperma yang akan diinjeksikan. Namun, agar dapat tahan lama,
cairan sperma yang didapatkan terlebih dahulu dibekukan. Pembekuan ini
berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa.
Dalam hal ini dimanfaat kan oleh pelaku tindak pidana penipuan untuk
membohongi pemebelinya oleh karena itu pembeli mudah dibohongi dan mau
untuk membeli jualannya, oleh karena itu terjadilah kerugian yang lumayan yang
ditanggung resiko oleh pembeli dan dalam masalah ini diselesaikan secara hukum
islam yaitu dengan membayar ganti rudi atau dalam hukum islam disebut
membayar ta‟zir.
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah populasi penduduk
mayoritas beragama Islam terbesar didunia, yang mana hukum islam menjadi
bagian system hukum yang hidup dan berlaku didalamnya.
Dalam kajian hukum pidana islam, istilah ta‟zir secara bahasa merupakan
mashdar (kata dasar) dari „azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan,
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juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu, ta‟zir juga berarti hukuman
yang berupa memberi pelajaran, disebut dengan ta‟zir karena hukuman tersebut
sebenarnya menghalangi jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.
Sementara para fuqaha‟ mengartikan ta‟zir dengan hukuman yang tidak
ditentukan oleh al-qur‟an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran
kepada si terhukum dan mencegah untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.
Ta‟zir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap
maksiat yag diancam dengan hukuman had atau kafarat.
Untuk merumuskan landasan teoritis penerapan sanksi pidan ta‟zir bagi
pelaku penipuan dalam jual beli menurut hukum islam penting kiranya mengacu
kepada ketentuan nash yakni ayat-ayat hukum dalam al-qur‟an, hadist-hadist
hukum dalam sunnah, dan hasil ijtihad para ulama mujtahid yang telah
merumuskan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum penipuan jual beli.
Tujuan diberikan hak penentuan jarimah-jarimah ta‟zir dan hukuman
kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara
kepentinga-kepentingannya, sebab bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap
keadaan yang bersifat mendadak.
Penjualan adalah transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan
secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Dan manusia
adalah mahluk social yang membutuhkan interaksi, dan dengan kebutuhan yang
tidak terbatas. Hal ini tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang
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semakin bertambah setiap harinya. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya. Berbagai cara dilakukan untuk
dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah
dengan kegiatan jual beli.28
A. Pendapat Para Ulama Mengenai Jual Beli Sperma Hewan
Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma
hewan pejantan ini, mengingat tidak adanya dalil yang jelas dan pasti mengenai
hal ini didalam Al-qur‟an. Namun, hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian
masyarakat, misalnya yang saat ini terjadi adalah mengawinkan kucing betina
milik pembeli dengan kucing pejantan milik penjual (biasanya di pet shop).
Tujuannya tidak lain adalah ingin mendapatkan ras dari keturunan yang bagus,
selain agar kucing betina berkembang baik. Dalam hal ini emilik hewan pejantan
(pet shop) telah menetapkan tarif tertentu untuk sekali masa kawin.
Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya,
menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan
menyewakan pejatannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi‟i, dan
Hambali.
Dari uraian bebebrapa pendapat diatas, terangkan bahwa masalah ini
masih termasuk masalah ijtihadiyah, karena tidak adanya nash Al-qur‟an yang
menjelaskannya, karena itu wajarlah kalau terdapat perbedaan pendapat
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dikalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memboehkan dan ada
juga yang tidak.
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa objek jual beli sperma hewan
pejantan adalah merupakan salah satu cara jual beli pada umumnya, adapun objek
jual beli tersebut sama dengan objek jual beli pada umumnya.
Benda atau barang yang menjadi objek jual beli tersebut hendaklah
memiliki kriteria berikut:
a.

Suci

Keadaan barang yang dijual belikan hendaklah dalam keadaan suci dan tidak
sah jual beli barang yang haram.
b. Ada manfaatnya
Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab
pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah
barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buahbuahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya), dinikmati keindahan (seperti
hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lainnya), dinikmati suaranya (seperti radio,
televisi, dan lain-lainnya)
c. Hendaklah Dapat Diketahui
Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak
diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian
tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara
lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik dihitung, takaran, timbangan
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atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus
mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.
d. Hendaklah Dapat Dipegang Atau Dikuasai
Menyangkut perjanjian jual beli diatas sesuatu barang yang belum
ditangan (tidak berada dalam penguasa penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi
barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.29
B. ‘Urf
1. Pengetian al-„Urf
Di dalam pembahasan istihsan, telah dikemukakan bahwa baik Hanafiyah
maupun Malikiyah membagi istihsan dari segi sanadnya, „urf

adalah salah

satunya yang dinamakan istihsan „urf. Di kalangan ahli hukum terkenal ungkapan
“ „Urf itu terdapat pengakuan dalam syara‟”, „Urf itu adalah syari‟at
muhakkamah”. Oleh karena itu perlu dibahas sampai sejauh mana pengakuan
syara‟ terhadap „Urf dan pengaruhnya terhadap pembinaan hukum dan keputusan
pengadilan.
Dari segi kebahasaan (etimologi) al-„urf berasal dari kata yang terdiri dari
huruf „ain, ra‟, dan fa‟ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma‟rifah
(yang dikenal), ta‟rif (definisi), kata ma‟ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan
kata „urf (kebiasaan yang baik)
Adapun

dari

segi

terminologi,

kata

„urf

mengandung

makna:

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya
29
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dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun
suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan
dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak
memahaminya dalam pengertian lain.”
Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah
„urf berarti:
“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi
kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau
perkataan.”
Demikian juga membagi mahar menjadi “hantaran” dan “mas kawin”. Sedangkan
„urf dalam bentuk perkataan, misalnya, kalimat “engkau saya kembalikan kepada
orangtuamu” dalam masyarakat islam Indonesia, mengandung arti talak. Para
ulama yang menyatakan bahwa „urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath
hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash
dari Kitab (Al-Qur‟an) dan Sunnah (hadits). Apabila suatu „urf bertentangan
dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman
melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau
memakan riba, maka „urf mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan
diterimanya „urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath‟iy);
mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari‟at.
Karena kehadiran syari‟at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya
mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah
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tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah
diberi legitimasi.
2. Pembagian al-„Urf
Ditinjau dari segi jangkauan, „urf dapat dibagi dua, yaitu: al-„urf al-amm dan al„urf al-khashsh.
a. Al-„Urf al-Amm
Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat
dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum
dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh,
dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa
penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa
membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi
pemakaian dari segi waktunya saja.
Ulama Madzhab Hanafy menetapkan bahwa „Urf Aam dapat mengalahkan qiyas,
yang kemudian dinamakan istihsan „urf. „Urf ini dapat men-takhshis nash yang
bersifat zhanny, bukan yang qath‟iy.
b. Al-„Urf al-Khashsh
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu.
Atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut
kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.
Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai
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alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.
„Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan
dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang qath‟iy, baik
berupa nash dari segi jelas dan terangnya.
Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas zhanny akan selalu berubah
seirama dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa
ulama muta‟akhirin boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari Madzhab
Mutaqaddimin jikalau ijtihad ulama Mutaqaddimin didasarkan pada qiyas. Karena
dalam menerapkan dalil qiyas, mereka sangat terpengaruh oleh „urf-„urf yang
berkembang dalam masyarakat pada waktu itu.
Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-„urf dapat pula dibagi menjadi dua
bagian, yaitu sebagai berikut:
1). Al-„Urf ash-shahih („Urf yang Absah)
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan
aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain, „urf yang tidak mengubah ketentuan
yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, Mengubah ketentuan halal menjadi
haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah
(hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak
dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak lakilaki. Sebalikanya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka
“hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali
lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam
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jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau
panjar atas barang yang dipesannya.
2). Al-„Urf al-Fasid („Urf yang Rusak/Salah)
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalildalil syara‟. Sebalik dari al-„urf ash-shahih, maka adat kebiasaan yang salah
adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.
Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram
dalam acara pertemuanpertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang
mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram,
hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada
masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada
masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara).
Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaikanya pemahaman
terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara
berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan. Para ulama
sepakat, bahwa al-„urf al-fasid tidak dapat menjadi landasan hukum, dan
kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka
meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat,
sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma‟ruf, diupayakan mengubah adat
kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan
menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.
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Karena al-„urf al-fasid bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya
hanya berkaitan dengan al-„urf ash-shahih.
3). Kedudukan „Urf sebagai Dalil Syara‟
Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-„urf ashshahih sebagai
salah satu dalil syara‟. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat
dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah
dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-„urf sebagai dalil,
dibandingkan dengan ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah.
Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di
Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Ijtihad fi ma la nassa fih, bahwa
mazhab yang dikenal banyak menggunakan „urf sebagai landasan hukum adalah
kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan
Hanabilah dan kalangan Syafi‟iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhabmazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan
pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan
di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, „urf dimasukkan ke dalam kelompok
dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

Adapun kehujjahan „urf

sebagai dalil syara‟, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:
a. Firman Allah SWT pada surah al-A‟raf (7) ayat 199:
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
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Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk
mengerjakan yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma‟ruf itu sendiri
ialah, yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulangulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang
dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.
c. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas‟ud r.a:
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”.
Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, baik dari segi redaksi maupun
maksudnya, mmenunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di
dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam,
adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebalikanya, hal-hal yang
bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan
melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari, padahal, dalam
pada itu, Allah
4. Kaidah yang Berkenaan dengan „Urf

dan Syarat „urf menjadi landasan

hukum.Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan „urf di atas sebagai dalil hukum, maka
ulama,terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum
yang berkaitan dengan al-„urf, antara lain berbunyi:
“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”
“Yang berlaku berdasarkan adat seperti berlaku berdasarkan nashsh”
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“Semua ketentuan syara‟ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di
dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka
pemberlakuannya dirujukkan kepada „urf.”
Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk
mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan
untuk semua waktu dan tempat (al-Islam shalih likull zaman wa makan).
Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman,
kaku, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat
(padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syari‟at Islam).
Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggung
menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban
yang terus bergerak maju.
Tentu saja hal itu membuat umat islam mengalami kesulitan dalam hidupnya,
karena pada satu sisi mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada
sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat
memenuhi tuntutan perubahan zaman. Dampak lanjutannya ialah, Islam sebagai
suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. Oleh karena itu, mengingat
pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahahan pada „urf dan
adat kebiasaan mereka), maka di kalangan ulama berkembang pendapat yang
menyatakan, salah satu persyaratan yang menjadi seorang yang berpredikat
mujtahid ialah, memahami „urf yang berlaku dalam masyarakat.
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Dengan memahami „urf yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan
sifat dinamis dan up to date dalam fatwa-fatwa Sebagian mendasarkan hal itu
pada kenyataan bahwa, Imam Syafi‟iy ketika di Irak mempunyai pendapatpendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir.
Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi‟iy ketika di Irak disebut qaul Qadim,
sedang pendapat di Mesir adalah qaul Jadid. Adapun alasan para ulama yang
memakai „urf dalam menentukan hukum antara lain:
1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan
kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan
susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun
perbuatan,
ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.
Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam
pemakaian „urf, antara lain:
1). „Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2). „Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3). „Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau
kerusakan.
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Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi „urf yang bisa
dijadikan landasan hukum yaitu:
a. „Urf itu harus termasuk „urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan
dengan ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah.
b. „Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan
mayoritas penduduk negeri itu.
c. „Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepada „urf itu.30
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M. Sholahuddin Hendhi, Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan Studi Kaus Didesa
Batelit Kabupaten Jepara. Universitas Islam Nahdatul Ulama’. Fakultas Syariah Dan Hukum,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syarkiyah (2014/2015), hal. 48-69,
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian tentang sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli sperma
hewan dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif dapat disimpulkan
sebagai berikut;
1. Tindak pidana penipuan ini seharusnya dijerat dengan pasal 378 KHUP
sebagai tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 4(empat) tahun
penjara. Namun, dalam permasalah ini diselesaikan dengan hukum islam
yaitu dengan membayar denda yang dirugikan oleh masyarakat. Apa bila
disanksikan dengan hukum positif maka akan memberi efek jera atau
nama baik penjual bisa tercoreng dan bisa tidak mau mengulangi
perbuatan keji tersebut.
2. Penerapan hukuman ta‟zir di talang rimbo senantiasa mengacu pada asas
legalitas dalam menerapkan hukum ta‟zir. Hukuman ini sebagai efek jera
supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hukuman ini ditetapkan
karena lebih mudah dan tidak langsung berurusan dengan polisi, karena
diselesaikan di daerah tersebut dan tidak memakan waktu lama.
B. Saran
1. Untuk masyarakat terutama lebih hati-hati dalam transaksi atau ada orang
yag menawarkan barang atau jasa.
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2. Untuk aparat pemerintah untuk mendatangkan dokter hewan yag tepat
sehingga petani lebih mudah untuk pendapatkan bibit yang baru. Dan
membantu ekonomi masyarakat setempat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mendalami lagi data tentang
sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli sperma hewan sehingga hasil
penelitian yang memuaskan.
C. kata Penutup
dengan mengucap Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur
kepada Allah SWT. Yang telah memberikan pertolongan-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini, berkat kesabaran dan ketekunan penulis dan
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan
skripsi ini, penulis selalu mendoakan semoga segala bantuan akan menjadikan
amal kebaikan disisi Allah, dan bermanfaat bagi penulis, terutama bagi
pembaca.
Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kesalahan dan kekurangan
dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mohon ampunan kepada
Allah dan mohon maaf kepada pembaca, karena pada dasarnya saya selaku
penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.
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