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MOTTO

Artinya: “dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat,
sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka
mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda
kekuasaan
kami.
Katakanlah:
“Allah
lebih
cepat
pembalasannya (atas tipu daya itu)”. Sesungguhnya malaikatmalaikat kami menuliskan tipu dayamu.(Qs. Yunus:21)1
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Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah: QS. Yunus : 21, Jakarta Pusat:
Pena Pundi Aksara, 2002. Hal 488
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PERSEMBAHAN
Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha
Agung dan Maha Adil dan Maha Penyayang, atas karunia serta kemudahan
yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.
Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad
SAW.
Untuk Babah dan mama
Jumain dan Halimatussa’diyah, yang telah memberikan dukungan moril
maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya, ucapan
terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua,
karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian babah dan
mamaku.
Untuk Adikku
Novita Sari, Wahyu Pirmansyah dan Lukman Hakim: menjadi motivasiku
untuk berjuang lebih kuat agar bisa menjadi kebanggan kalian semua, terima kasih
yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, cinta kalian yang
memberikan kobaran semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk
kalian.
Untuk Teman-Temanku
Teman-temanku khususnya teruntuk Rudi Hidayat, Nurhasanah, Nurmita Indah
Kurnia, Tutut Ardiani Arisma, abangku Ardiansyah.P,S.Sos, teman KKN Posko
23 Gel 3 2018 dan Jurusan Hukum Pidana Islam B 2015 senasib, seperjuangan
dan sepenanggungan, terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa
sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga tak ada lagi duka
nestapa di dada. tapi suka, bahagia, tawa, dan canda akan selalu menyertai kita.
Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan
memberikan kemudahan dalam segala hal, Amin-amin ya rabbal alamin.
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NIM: SHP151892
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ABSTRAK

Siska Partiwi, SHP151892, Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut
Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kasus penipuan jual beli online terjadi seiring dengan berkembangnya tekhnologi,
model penipuan jual beli online biasanya memanfaatkan internet untuk menarik
perhatian masyarakat dengan harga yang relative murah sehingga masyarakat
tertarik untuk membelinya. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif,
tinjauan yuridis normatif dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum
yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan
hukum (normatif) dalam masyarakat, mengkaji pendapat ahli-ahli hukum terkait
dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian
kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan hukumnya dalam
penelitian hukum. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui
Bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online menurut hukum
positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut: pertama setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana
dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). Kedua, Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli
online termasuk kedalam jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir adalah perbuatan tindak
pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai
pelajaran bagi pelakunya (ta’zir artinya: ajaran atau pelajaran).
Kata Kunci: Penipuan, Jual-beli online, Hukum Positif dan Islam
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara hukum, hukum harus di tegakkan guna untuk
menertibkan masyarakat demi tercapainya tatanan yang adil dan beradab. Adapun
pengertian hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memberi sanksi
bagi yang melanggar.
Didalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kegaduhan dan
pelanggaran hukum salah satunya adalah penipuan jual beli online. Kasus
penipuan jual beli online ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, yang
memudahkan segala aktifitas manusia. Model penipuan jual beli online biasanya
memanfaatkan internet untuk menarik perhatian masyarakat dengan harga yang
relatif murah, sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.
Dunia internet atau online dapat berguna dan memudahkan masyarakat
dalam berhubungan, bertransaksi dan sebagainya. Namun ada juga yang menyalah
gunakan internet tersebut maka ditetapkanlah suatu hukum guna untuk memberi
efek jera bagi masyarakat yang menyalah gunakan internet.
Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan
teknologi computer khususnya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace
dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan
kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang
dinamakan cybercrime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang
menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk
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melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah
menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan.
Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan
bersaranakan penal maupun non penal.1
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum yang dikenal dengan Hukum Siber.
Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, saat ini
secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum
Dunia Maya (Virtual World Law), Hukum Teknologi Informasi (Law Of
Information Technology), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat
kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi
baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan
teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik
yang dapat dilihat secara virtual atau maya. Di Indonesia juga diatur dalam KUHP
sebagai berikut :
Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas
dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering
mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan
penipuan. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP
sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan
mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan
1

http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannyadengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun2008-di-indonesia/(diakses
9 Juni 2013)
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konsumen.2 Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378
KUHP Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang
penipuan dan atau kejahatan ITE.3
Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan
mu‟amalat. Perbuatan ini akan menghilangkan rasa saling mempercayai antara
sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada di antara masyarakat , maka rasa
saling tolong menolong pun akan lenyap. Padahal kita telah mengetahui bahwa
tolong-menolong ini adalah factor terpenting dalam terselenggaranya hubungan
mu‟amalat yang sehat, dan dapat menghantarkan masyarakat ke arah kemajuan.
Dan termasuk kategori dalam menipu ialah seseorang yang menjual barang
miliknya dalam keadaan cacat, tetapi ia tidak menjelaskannya kepada pembeli.
Berdasarkan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini salah satu
kasusnya terjadi di Provinsi Jambi yang penulis dapat dari wawancara dengan
salah satu korban kasus penipuan jual beli online yg terjadi di desa Pematang
Lumut kec.betara kab.tanjung jabung barat.Kejadian awal bermula pada hari
korban melihat-melihat online shop yang ada di facebook, kemudian korban
tertarik untuk membeli alat memasak merk presto vigenza yang alamat toko ny
berada di desa pematang lumut kemudian memesannya, pada selanjutnya korban
mendapat telepon dari perempuan mengaku bernama Salsa dan mengatakan
kepada pelapor ini dari Call Center Kantor Mulya Jaya yang beralamat di Desa
Pematang Lumut, menyatakan bahwa

barang pesanan korban sudah ada.

Kemudian korban bersama istrinya datang ke toko Mulya Jaya yang berlokasi di
2
3

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.
Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE
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desa Pematang Lumut dan korban langsung di berikan pesanan si korban yaitu
alat memasak presto vigenza.Saat korban ingin pulang, salah satu karyawan toko
menahan

dan menjanjikan akan mendapatkan tambahan hadiah berbentuk

voucher yang dapat dipergunakan untuk membeli produk ditoko tersebut.
Kemudian, karyawan toko megeluarkan beberapa lipatan kertas dan meminta
korban untuk memilih salah satu dan setelah dipilih dibuka langsung oleh
karyawan tersebut ternyata isi voucher berupa hadiah belanja senilai Rp 1.500.000
(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya bisa digunakan toko tersebut.
Karyawan toko langsung menawarkan kembali kepada korban, apabila membeli
produk ditoko menggunakan voucher ini maka akan kembali mendapatkan hadiah
tambahan seperti hometeater, presto vigenza, dan ada lagi hadiah saat louncing
produk baru yang akan dilaksanakan tanggal 20 Maret 2018 yaitu HP Advan,
Laptop Lenovo dengan syarat korban membeli produk tersebut hari itu juga dan
bukan besoknya lagi, korban pun tertarik dengan voucher belanja tersebut. Akan
tetapi pada saat yang telah ditentukan ternyata hadiah yang dijanji-janjikan tidak
ada, dan uang voucher belanja senilai Rp 1.500.000 pun raib, ujar korban.4 “jadi
terduga pelaku yang kita amankan itu berjumlah empat orang. Mereka masingmasing memiliki peran yang berbeda-beda, tapi otak dari semua itu pelaku AK
alias Aang”,ungkap Kapolsek Betara. Lanjut kapolsek, atas kejadian ini puluhan
warga Kecamatan Betara yang menjadi korban terduga pelaku untuk melaporkan
ke polsek Betara. “kita juga menyita barang bukti dari tangan pelaku ND alias
Salsa sebagai alat komunikasi untuk menelpon korban saat itu, barang bukti

4

Wawancara H.Hasan korban penipuan online, jumat 7 september 2018
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berupa handphone Nokia 105V10.02.11 13 05 17 TA 1034” bebernya. Sementara
itu, barang bukti lain yang berhasil di amankan dari para terduga pelaku, yakni 30
buah bingkisan berisi gelas, 3 buah alat masak merk vigenza, 3 unit speaker
hometeater power up, 52 lembar nota surat, 10 unit panci, 13 unit mineral water
purifier, 69 lembar voucher, 1 buah buku catatan nomor handphone, 1 lembar
bukti transfer bank BRI uang sejumlah Rp 35 juta, 1 lembar bukti transfer bank
BRI uang sejumlah Rp 38 juta,1 lembar bukti transfer bank BRI sejumlah uang
Rp 15 juta, dan uang tunai sejumlah Rp 11.900.000, serta rekap konsumen yang
telah membeli barang dari toko Mulya Jaya. Atas
Sedangkan, untuk nomor handphone para consumen atau korban sendiri
pelaku dapatkan dari toko grosir. “atas perbuatannya, maka para terduga pelaku
dijerat pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana atau pasal 56 KUHPidana
dengan ancaman empat tahun pidana, sedangkan uang yang diterima oleh pelaku
dikembalikan kepada masing-masing korban sesuai dengan jumlah uang yang
dipergunakan untuk memesan barang ditoko tersebut” ujarnya.5
Sedangkan Rasulullah mengecam pelakunya bukan termasuk golongan
muslimin.
Rasulullah SAW bersabda :

5Wawancara

kapolsek betara IPTU Irwan, SH, jumat 7 september 2018
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“Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar dapat dilihat oleh
pembeli?Barang siapa yang menipu ia bukan termasuk golonganku”.6
Q.S Yunus ayat 21

.
Artinya: “Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat,
sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka
mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda
kekuasaan kami. Katakanlah:“Allah lebih cepat pembalasannya
(atas tipu daya itu)”. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami
menuliskan tipu dayamu.7
Penipuan jual beli online ini tentu harus dikaji dan diteliti lebih lanjut lagi
demi ketertiban didalam dunia maya untuk itu menarik jika peneliti mengambil
judul :Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan
Hukum Islam.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi kerancuan
dalam proposal skripsi ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum
positif?
2. Bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online menurut
hukum Islam?

6
7

HR. Muslim. No 102).
Q.S Yunus : 21
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C. Batasan Masalah.
Pembahasan ini tidak terlalu meluas dan tepat sasaran maka dalam
penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah, yaitu peneliti hanya mengkaji
dan membahas tentang tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum
positif dan hukum Islam.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian.
Tujuan penelitian pada hakekatnya apa yang hendak dicapai oleh peneliti.
Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai.
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan proposal skripsi
ini adalah:
a. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online
menurut hukum positif.
b. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan jual beli online menurut
hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian.
a. Secara teoritis.
Memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya
pada Jurusan Hukum Pidana Islam fakultas Syari‟ah tentang bagaimana tindak
pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif dan hukum Islam.
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b. Secara Akademis
Sebagai kelengkapan persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (SI) pada fakultas Syariah jurusan Hukum Pidana
Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Bagi
peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang
telah diperoleh secara teori dilapangan.
E. Kerangka Teori.
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian
guna untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam judul Skripsi dan
menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih
baik maka Skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan pengertian beberapa konsep
dibawah ini:
1. Tindak pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari „‟strafbaarfeit‟‟, di dalam
kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa
sebenarnya yang dimaksud strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana
disinonimkan dengan deklik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata Delictum.
Dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:
„‟Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.‟‟
Berdasarkan rumusan nya maka delik (strafbaar feit) memuat unsur yakni:
a.

Suatu perbuatan manusia

b.

Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
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c.

Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan
diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)
juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya
diharuskan oleh hukum).8
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari

tindak pidana itu sendiri , maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsurunsur tindak pidana, yaitu:
1. Unsur objektif
Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu
harus dilakukan.
2. Unsur subjektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang
dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang
terkandung didalam hatinya.
2. Penipuan
Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam
pasal 378 KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
a. Unsur Subjektif : Dengan maksud (met het oogmerk) untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
8

Teguh prasetyo, S.H., M.SI., Hukum pidana,( Jakarta: PT Rajagrafindo persada, Tahun
20015), hlm 47-49
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b. Unsur-unsur objektif :
1. Barang siapa :
2. Menggerakkan orang lain Atau orang lain tersebut :
a. menyerahkan sesuatu benda
b. mengadakan suatu perikatan utang
c. meniadakan suatu piutang.
3. Dengan memakai :
a. sebuah nama palsu
b. suatu sifat palsu
c. tipu muslihat
d. rangkaian kata-kata bohong.
Untuk dapat membuktikan seseorang melakukan penipuan hakim harus
melakukan pemeriksaan yakni apakah benar terdakwa telah :
a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan (Opzet)
b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan.
Barang siapa Kata ini menunjukkan orang jadi apabila ia memenuhi semua
unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 378 KUHP, maka ia dapat
disebut pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan..
Menggerakkan orang lain (iemand bewegein)Bewegein selain diartikan
menggerakkan, sebagian ahli juga menggunakan istilah membujuk atau
menggerakkan hati. KUHP tidak memberikan keterangan jelas istilah bewegen
tersebut. Menggerakkan disini didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi
atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objeknya kehendak seseorang. Yang
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jelas dengan cara tidak benar karena kalau dengan cara benar bagaimana mungkin
orang lain (korban) terpengaruh.
Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi
mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika
sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan
terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas
maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat
dan pemerintah.9
Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu
ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana
akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya
dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.
Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap
problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu,
pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan
dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi
bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang undangan baru yang
sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya
kejahatan dan perkembangan tindak pidana.
Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah
satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak
pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang

9

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983). Hal 3.
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menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan
yang semakin kompleks.
Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan
berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan
penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat
menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan
masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan
bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi
pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan
terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup
dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun
dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang
serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti
kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
3. Hukum Positif
Hukum Pidana Positif ialah Stafrecht dalam bahasa belanda, Criminal Law
dalam bahasa inggris, dalam kamus hukum dikatakan hukum pidana “peraturan
hukum mengenai pidana; hukum yang mencangkup keharusan dan larangan serta
bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.
4. Hukum islam
Secara etimologi islam berasal dari kata salama yang artinya selamat atau
juga bisa bearti menyerahkan diri. sedangkan kata hukum secara etimologi berasal
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dari akar kata Arab, yaitu hukm/ alhukm yang mengandung makna mencegah, atau
menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah
penganiyaan, dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya. Istilah hukum dalam
islam mempunyai dua pengertian, yaitu syariat dan fikih, syariat terdiri dari
wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fikih adalah pemahaman
dan hasil pemahaman tentang syariat. Adapun syariat adalah Al-Quran, dan
Sunnah, dan Ra‟yu.10
Istilah

“Hukum

Islam”

merupakan

istilah

khas

Indonesia,

sebagaiterjemahan al-fiqh al-islami atau dalam konteks tertentu dari al-syri’ah al
islami .istilah ini dalam wacana hukum barat digunakan Islamic law. Dalam AlQur‟an maupun Al-Sunnah, istilah al-hukm al-islam tidak dijumpai.Yang
digunakan adalah kata syari‟ah yang kemudian penjabarannya lahirlah istilah
Fiqh. Fiqih itu ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari
dalil-dalil yang tafshili (Ayat, sunnah- ijma‟ dan qiyas).11

F.Tinjauan pustaka
Tinjauan pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema
yang diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut:“Penanggulangan Tindak
Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara Online Shop”, Tahun 2013.Yang
10

Abdul ghofur ansori, S.H.,M.H, Hukum islam, (Yogyakarta: Kreasi total media, Tahun
2008), hlm 1
11
Muhammad hasbi ash shiddieqy, hukum-hukum fiqih islam, (Yogyakarta: Pustaka
islam, Tahun 1960), hlm 1
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ditulis oleh BERECHMANS MARIANUS AMBARDI BAPA Mahasiswa
Fakultas Hukum Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian sengketa
Hukum,

Universitas

Atma

Jaya

Yogyakarta,dengan

tujuan

mengetahui

Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Online Shop. 12
“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2017. Yang ditulis
oleh RAINER SENDJAJA. Mahasiswa Fakultas Hukum Program Departemen
Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar, dengan tujuan mengetahui
penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online di Wilayah
Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi selatan.13
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online”,
Tahun 2017. Yang ditulis oleh ADHI DHARMA ARYYAGUNA. Mahasiswa
Fakultas Hukum Program Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin
Makassar, dengan tujuan mengetahui faktor yang menyebabkan kejahatan
penipuan berbasis online.14
Adapun kesamaan penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang
sudah ada sebelumnya diatas ialah sama-sama meneliti tentang penipuan jual beli
online dan sama-sama mengkaji secara hukum positif, berbeda dengan penelitian

12

Marianus Ambardi, Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian
Secara Online Shop, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.
13
Rainer Sendjaja, Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line
Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Mahasiswa Fakultas Hukum Program
Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.
14
Adhi Dharma Aryyaguna, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan
Berbasis Online, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Departemen Hukum Pidana Universitas
Hasanuddin Makassar. 2017.
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yang penulis lakukan, dalam penelitian ini saya bertujuan mengetahui tindak
pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif dan hukum Islam.
G. Metode penelitian
Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.Oleh karena itu, penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis.Dan konsisten.
Menurut soerjono soekanto Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan cara menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahan suatu pemecahan atas
permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.15
1.

Pendekatan penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif, tinjauan yuridis normatif dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu
hukum yang kurang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapanpenerapan hukum (normatif) dalam masyarakat, mengkaji pendapat ahli-ahli
hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas
hasil penelitian kemudian ditijau aspek praktis dan aspek akademisi keilmuan
hukumnya dalam penelitian hukum. Penelitian hukum juga merujuk langsung
peraturan perundang-undangan (Law In Books), sedangkan pendekatan yang
digunakan untuk mengkaji tindak pidana penipuan jual beli online menurut

15

Zainuddin ali, M.A, Metode penelitian hukum, (Jakarta: Sinar grafika,2014) hlm 17-18
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Hukum Positif, Hukum Islam. Menggunakan pendekatan yuridis normatif.Jenis
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode pendekatan
penelitian normatif. Digunakannya metode penelitian hukum normatif, karena
metode yang dipergunakan didalam penelitian tentang cybercrime ini dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.16
2.

Jenis dan sumber data

a. Jenis data
Dalam merumuskan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan
(library Research), maka sumber data atau informasi yang menjadi data buku
peneliti untuk diolah merupakan data yang berbentuk bahan primer, bahan
sekunder, dan bahan tersier.
1). Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian , atau
keseluruhan data hasil peneltian yang diperoleh di lapangan. 17 Sumber utama
adalah Al-Qur‟an, Hadits, Jurnal dan Peraturan Undang-undang atau hukum
positif yang berkaitan dengan judul peneliti
2). Data sekunder
Data sekunder ialah data- data yang diambil dari sumber sumber yang ada
relevansinya dengan pembahasan yang berupa buku-buku, majalah, makalah,
surat kabar, internet dan lain sebagainya.
16

SoerjonoSoekantodanSriMamudji,2009,PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat,
PTRajaGrafindoPersada,Jakarta,h. 13-14
17
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi:Syariah Press,2012)
hlm 34
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3). Data tersier
Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut
terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa kamus hukum,
kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa inggris dan kamuskamus yang lain.
3.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis pada pada penelitian

kepustakaan yang dilakukan oleh penulis secara esensial merupakan aktivitas
penulis dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data normatif yang
diperlakukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang diperlukan.
Adapun metode yaang dipergunakan oleh penulis dalam pengumpulan data
tersebut adalah metodedokumentasi.Penelitian ini adalah penelitian pustaka
pendekatan normative dengan mengumpulkan data-data berwujud dokumentasi
atau literatur- literature pustaka.
a. Dokumentasi
Dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk menyelidiki
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi juga digunakan
peneliti untukmemperoleh data-data dan informasi serta pengetahuan kepustakaan
yang berkaitan dengan materi peneliti ini yaitu tentang Tindak Pidana Penipuan
Jual Beli Online.
4.

Metode Analisis Data
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Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis,
untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan suatu penelitian harus berdasar pada
hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis data-data yang ada. Dalam
metode analisa data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisa data kualitatif,
oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Dalam
menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti melakukannya dengan beberapa
tahapan, yaitu:
a. Penyusunan Data
Pada tahap ini, peneliti memiliki pertimbangan sebagai berikut:
1. Hanya Memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan
2. Hanya memasukkan data yang bersifat obyektif
3. Hanya memasukkan data yang autentik
b. Instrumen pengumpulan data
mengingat penelitian ini yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library
Research), maka alat pengumpulan data-datanya berwujud studi dokumentasi atau
literatur dan akses internet. Kemudian data penelitian dengan cara analisis
kualitatif, komprehensif dan lengkap.18 Analisis kualitatif artinya menguraikan
data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,runtun, tidak tumpang
tindih dan selektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil
penelitian. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai
aspek masuk dengan lingkup penelitian dan lengkap artinya tidak ada bagian yang
terlupakan.

18

Abdul Kadir,Hukum Dan Penelitian. (Bandung: Citra Aditya Bakti.2004).hlm.127
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H. Sistematika penulisan
Penyusun skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara babnya ada yang
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri,
tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk
memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai
pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahasan sebagai berikut:
Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, tinjauan pustaka metode penelitian, metode pengumpulan
data, metode analisis data dan diakhiri dengan sistematika penulisan dan
jadwal penelitian.
Bab II. Tindak pidana penipuan pada umumnya
a. Pengertian tindak pidana penipuan menurut Hukum Positif dan Hukum
Islam.
b. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan
c. Dasar-dasar Tindak Pidana Penipuan
Bab III,Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online
a. Pengertian Jual Beli Online
b. Sejarah Jual Beli Online
c. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online
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Bab IV, tentang pembahasan dan temuan penelitian. Bab utama ini
mengenai Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum
Positifdan Hukum Islam
Bab V,pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan
kata penutup.
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BAB II
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN JUAL BELI PADA UMUMNYA.
A.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Positif Dan
Hukum Islam.
Mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP buku ke II Titel XXV

dikenal dengan istilah “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan
pasal pertama dalam titel itu, yaitu pasal 378, mengenai tindak pidana oplichting
yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas
(bedrog) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (pasal 379a-379bis) yang
merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu
(bedriegen).19
Pengertian dari penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata
dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur
(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakalai,
atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara
menipu.20
Kejahatan menipu di dalam bentuknya yang pokok di atur dalam pasal 378
KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu

19

Tongat, Hukum Pidana Materii, (Malang: UMM Press, 2003). Hal. 5
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 952
20
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kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, di ancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain
unruk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya
penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang
diperguanakan oleh si pelaku itu untuk menimbulkan perbuatan penipuan atau
tindak pidana penipuan, haruslah di selidiki apakah orang yang melakukan atau
pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan
kebenaran atau tidak.
Seseorang yang melakukan

suatu tindak Pidana penipuan biasanya

berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan
dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan
suatu tindak pidana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan.
Menurut Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian
Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang
lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu
agar memberikan sesuatu” serta unsure-unsur dari tindak pidana penipuan yang
dibagi menjadi dua yaitu unsure objektif dan subjektif.21

21

Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II), (Bandung: Percetakan Offset
Alumni, 1979), hal. 16.
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Unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang
digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda,
memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan
menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai
martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.
Perbuatan menggerakkan (bewegen).Kata bewegen dapat juga diartikan
dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.Dalam KUHP sendiri tidak
memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen. Menggerakkan dapat di
definisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada
orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan
menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat
bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara
melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan
dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.22
Di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang
di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau
menipu. Yang di gerakkan adalah orang, pada umumnya orang yang menyerahkan
benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang
sebagai korban penipuan adalah orang yang di gerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu
bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak
sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang
maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang
22

Wirjono Rpdjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika
aditama, 2003). Hal. 27
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menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga
oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan
benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.
Unsur-unsur subjektif dari penipuan, meliputi antara lain menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam
melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri
sendiri atau orang lain, yakni berupa unsure kesalahan dalam penipuan. Terhadap
sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan
pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsure melawan hukum, menggerakkan,
menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini
harus ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai
perbuatan menggerakkan.Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang
sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
Sedangkan maksud dari melawan hukum, dalam hal ini unsure maksud
sebagaimana yang diterangkan di atas, juga di tujukan pada unsure melawan
hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan
perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur
maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan
hukum.Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsure subjektif.
Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan
menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa
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menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu
adalah melawan hukum.
Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar larangan oleh
undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang
lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat,
suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam
rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu
dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan
seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.
Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang di ancam dengan
hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum
pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap
kepentingan umum dan perbuatan tersebut di ancam dengan pidana yang
merupakan suatu penderitaan.23 Sedangkan dalam hukum pidana islam tindak
pidana disebut Jarimah atau jinayah, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh syara‟ yang di ancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir.
Menurut bahasa perkataan “ jarimah” adalah bentuk masdar yang artinya
perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.24Jinayah adalah perbuatan yang
dilarang oleh syara‟, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan
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MuhammadApryadi,HukumPidanaIslam,http://muhammadapryadi.wordpress.com/tenta
ng-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/, diakses pada, 31 Maret 2019
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Djazuli, fiqh jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 1-3.
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lainnya.Adapun menurut istilah jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau
tindakan yang dilakukan oleh seseorang.25
Dapat disimpulkan bahwa pengertian jarimah atau jinayah adalah
ketentuan-ketentuan hukum syara‟ yang melarang orang berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara‟ itu
dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si
pelanggar.
Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk
tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh
seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara
melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi
pribadinya, baik itu barang maupun uang. 26 Karena penipuan itu cendrung
melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam islam
kebohongan itu sama dengan dusta. 27Dusta adalah bohong dan dusta merupakan
perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat
menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan
bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-ada yaitu cara yang
dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.
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Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Sleman : Logung Pustaka,
2004), hal. 2
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Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hal. 7
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B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan
a. Penipuan Biasa Pasal 378 KUHP.
Di dalam pasal 378 KUHP berbunyi: barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur-unsur penipuan pokok
tersebut dapat di rumuskan:
1. Unsur- unsur objektif:
1) Perbuatan: menggerakkan atau membujuk
2) Yang digerakkan: orang
3) Perbuatan tersebut bertujuan agar;
a.Orang lain menyerahkan suatu benda
b.Orang lain memberi hutang; dan
c.Orang lain menghapuskan piutang
4) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
a.Nama palsu
b.Tipu muslihat
c.Martabat palsu; dan
d.Rangkaian kebohongan
2. Unsur-unsur subjektif:
1) Dengan maksud (met het oogmerk);
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2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3) Dengan melawan hukum.
b. Penipuan ringan.
Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi:
perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan
ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00
dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan
atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00. Dalam masyarakat kita binatang
ternak di anggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai
sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang
ternak tersebut kurang dari Rp. 250,00,- maka bukan berarti penipuan ringan.
c. Penipuan dalam jual beli
Penipuan dalam hal jual beli di golongkan menjadi 2 bentuk, yaitu;
penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang di atur dalam pasal 379a dan
kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang di atur dalam pasal 383 dan 386.
d. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.
Menurut pasal 379a yang berbunyi: barang siapa menjadikan sebagai mata
pencarian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya
dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap bendabenda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain di ancam dengan pidana penjara
paling lama 4 tahun. Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan
flessentrekkerij.Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini
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biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli
secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud
sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan
mencicil atau kredit.Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak
membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual.Dalam hukum perdata hal ini
disebut wan prestasi.Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau
kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka di sebut
tindak pidana.
Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379a yaitu:
1. Unsur-unsur Objektif.
1) Perbuatan pembeli
2) Benda yang dibeli;
3) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
2. Unsur-unsur Subjektif.
1) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain;
2) Tidak membayar lunas harganya.
Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai
mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah
cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja.Akan tetapi, hal ini tidak mutlak
harus terdiri dari beberapa perbuatan.
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e. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.
Adapun bunyi pasal 383 adalah: diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:
1.Karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk
dibeli;
2.Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan
menggunakan tipu muslihat.
Yang dimaksud dari penyerahan barang lain daripada yang disetujui
misalnya; seseorang membeli seekor kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan
tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek.
Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 383 (2) yaitu: melakukan tipu muslihat
mengenai jenis benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh
oleh penjual tidak lebihdari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada
penipuan ringan.
f. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.
Hal ini disebutkan dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:
1.Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan,
minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan
hal itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2.Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau
faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.
Adapun yang ditekankan dalam pasal ini adalah apabila telah dicampurnya
barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai faidahnya,
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atau bahkan nilai atau faidah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini
termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena
itu,tidak menjadi kasus pidana apabila setelah di campur tidak berkurang atau
hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar pasal ini.
Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:
1.

Unsur-unsur objektif.
1) Perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
2) Objeknya: benda makanan, benda minuman dan benda obatobatan.
3) Benda-benda itu dipalsu.
4) Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.

2. Unsur-unsur subjektif.
Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu
dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan
bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan
pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.
Jarimah penipuan ini dapat di artikan sama dengan dusta, maka sebagian
macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut :28
a.

Sumpah palsu
Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu

Rasulullah saw. Melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya
28

Yusuf
Qardhawi,
“Halal
dan
Haram”,
http://media.isnet.org/kmi/islam/qardhawi/halal/4027.html,”diakses pada”, 31 maret 2019
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sumpah palsu. Rasulullah saw. Sangat membenci banyak sumpah dalam
perdagangan, karena:29
1. Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
2. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma‟ Allah dari
hatinya.
b.

Mengurangi takaran dan timbangan
Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. 30

Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari
muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah
Al-an‟am (152), Al-isra‟ (35) dan Al-muthafifin (1-6) yaitu :
Surah al-An‟am ayat 152.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali
dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia)
adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut
kesanggupannya.Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,
sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji
Allah.Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu
ingat”.31
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Ibid.
Ibid.
31
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun
Nuzul, (Bandung : Hilal, t.t), Hal 149
30
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Surah al-Isro‟ Ayat 35.

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan
timbanglah dengan benar, itulah yang lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya”.32

Artinya:“celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan
apabila mereka menakarkan atau menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi. Tidakkah apakah mereka itu mengira,
bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari
yang besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri
menghadap kepada Tuhan seluruh alam”.33
Dasar hukum tentang penipuan atau mengurangi takaran dan timbangan
selain dari Al-Qur‟an juga dapat dari hadis, diriwayatkan oleh Ibnu‟ Umar bin alKhathab :

Artinya :“tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali
akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa
atas mereka”.34
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File Mausu‟atul Hadis, Hadis Malik, No. 870, (CD. Mausu‟atul Hadis), hal.58
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c.

Riba
Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan

tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan
uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkan lah riba itu sedikit maupun
banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka
telah dilarangnya.
Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam
surah al-Baqarah 278-279 :

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Takwalah kepada Allah, dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang
beriman.Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah
peperangan dari Allah dan Rasulnya.Tetapi jika kamu bertobat,
maka kamu atas pokok hartamu.Kamu tidak berbuat zalim
(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.35
Allah telah memproklamirkan perang untuk memberantas riba dan orangorang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam
masyarakat.
C. Dasar-dasar tindak pidana penipuan
Kejahatan penipuan atau bedrog itu di atur dalam Pasal 378-395 KUHP,
Buku II Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “bedrog”,
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Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahannya Di Lengkapi Dengan Asbabun
Nuzul, (Bandung : Hilal, t.t), 47
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“karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan
yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah
dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu
muslihat”.36 Tindak pidana penipuandalam bentuk pokok di atur dalam pasal 378
KUHP.
Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama atau sifat
palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu
perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan
penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
Mengenai kejahatan penipuan pada pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan
sebagai berikut :
1.

Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan, penipu itu pekerjaannya :
a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang.
b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hukum.
c. Membujuknya itu dengan memakai :
1). Nama palsu atau keadaan palsu
2). Akal cerdik (tipu muslihat) atau
3). Karangan perkataan bohong.
36
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Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal.
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Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang,
sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk
perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu.tentang barang
tidak disebutkan pembatasan, banwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi
membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan,
asal elemen-elemen lain dipenuhinya. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka
penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang
tersebut dalam pasal 367 jo 394.37
Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upayaupaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam pasal 378
KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau,
“sifat umum dari perbuatan berkicau adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh
karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”. 38
Sebagai cara penipuan dalam pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat
Bassar menyebutkan :
1) Menggunakan nama palsu
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya,
akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya
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dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi
ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan beli dusta”.
2) Menggunakan kedudukan palsu
Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan
palsu.
3) Menggunakan tipu muslihat
Yang dinamakan dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang
dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya
bohong, dan atas gambaran-gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat
sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya
berhati-hati.
4) Menggunakan susunan belit dusta
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga
merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak
mudah ditemukan dimana kepalsuannya.Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu
muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan. Untuk
mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam,
maka penulis akan menguraikan unsure-unsur tindak pidana penipuan dalam pasal
378 KUHP.
Pasal 378 KUHP barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau
martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian
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kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti
yang diatur dalam pasal 378 KUHP terdiri daru unsure-unsur sebagai berikut :
1. Unsur subyektif : dengan maksud
a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
b. Dengan melawan hukum
2. Unsur obyektif : membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat
pembujuk atau penggerak
a. Memakai nama palsu
b. Memakai keadaan palsu
c. Rangkaian kata-kata bohong
d. Tipu muslihat agar :
1) Menyerahkan sesutau barang
2) Membuat hutang
3) Menghapus piutang.39
Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak
kesengajaan yaitu :
a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.
39

Anwar, Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I. (Bandung : Citra
Aditya Bhakti 1989), Hal. 40-41

39

Dengan maksud “diartikan tujuan terdekat

bila

pelaku masih

membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada
menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa
keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum”. Unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat
dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau
pembujuk yang dipergunakan sebagaimana diketahui arti melawan hukum
menurut Sudarto ada tiga pendapat yaitu :
a. Bertentangan dengan hukum (Simons)
b. Bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain (noyon)
c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan
dengan hukum (Hoge Road).40
Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi
dua yaitu :
1. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat
melawan hukum apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan
sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya
perbuatan itu dapat haus hanya berdasarkan suatu ketentuan undangundang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan
hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
2. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu
melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang40

Sudarto, Op.Cit. hal. 51
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undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asasasas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan
yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus
berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturanaturan yang tidak tertulis.41
Sedangkan menurut Moch.Anwar Melawan hukum berarti bertentangan
dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.Suatu keuntungan
bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi,
apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau
pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alatalat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan
itu.Jadi ada hubungan kasual antara penggunaan alat-alat penggerak atau
pembujuk dari keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat penggerak atau
pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin
bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk
tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.42
Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau
nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada
umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harata kekayaan seseorang.
Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang
dihubungkan dengan perbuatan penipuan ini atau berhubungan dengan akibat
perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang
41
42
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dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga
pengertian menguntungkan.
Alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan
membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri
dari empat jenis cara yaitu :
1. Nama palsu
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain,
bahkan menggunakan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk
didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan
dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain.
2. Keadaan atau sifat palsu.
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang,
bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak
kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku
anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.
3. Rangkaian kata-kata bohong.
Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang di
ucapkan, suatu kata bohong saja di anggap tidak cukup sebagai alat penggerak
ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang di ucapkan secara tersusun,
hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan
benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau
memperkuat kata-kata yang lain.
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4. Tipu muslihat
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian
rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan
atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi
atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai
tipu muslihat.Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu
adalah tipu muslihat.
Adapun dasar-dasar hukum dari pada penipuan atau dusta sebagai berikut :

1.

Dalam Al-Qur‟an surah al-Imran ayat 77 :

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak
mendapat bagian (pahala) di Akhirat dan Allah tidak akan berkatakata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada
hari kiamat dan tidak (pula) mensucikan mereka, bagi mereka azab
yang pedih”.43

2.

Dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 188 :

Artinya: “dan jangan lah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain diantara kamu denga jalan yang bathil, dan (janganlah)
kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan
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maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.44
3. Dalam Al-Qur‟an surah An-Nissa ayat 29 :

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika diadakan
perdagangan dengan cara suka sama suka”45
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BAB III
Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online
A. Pengertian jual beli online.
Istilah transkasi jual beli on-line sudah tidak asing lagi di telinga.Jual beli
on-line adalah transformasi modern proses jual beli konvensional.Jika pada
umumnya kegiatan jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli dan diantara
keduanya terjadi kontak langsung dalam hal penawaran dan pembayaran, dalam
transaksi jual beli on-line tidaklah demikian.Jual beli online menerapkan sistem
jual beli yang dilakukan di internet tanpa da kontak langsung antara penjual dan
pembeli.Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui handphone sebagai media
perantara yaitu barang dagangan yang dijual melalui internet.
Transaksi jual beli internet jual beli yang merupakan kegiatan bisnis
perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah Electronic commerce (ecommerce).Secara bahasa, electronic berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik,
atau

semua

hal

yang

berhubungan

dengan

dunia

elektronika

dan

teknologi.Sedangkan commerce berarti perdangan atau perniagaan.Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan perdagangan melalui
alat elektronika dan teknologi.
Dalam

bahasa

inggris,

electronic

commerce

adalah

penyebaran,

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti
internet atau televisi, www, atau jaringan computer lainnya.E-commerce dapat
melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen
inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis, industry tekhnologi
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informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari ebisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti : 46 transfer
dana secara elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik
(e-marketing), pemrosesan transaksi on-line, pertukaran data elektronik, dan lainlain.
Onno W. Purba dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan ecommerce sebagai salah satu cakupan yang luas mengenai tekhnologi , proses dan
praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai
sarana mekanisme transaksi. Menurut Onno W. Purba dan Aang Arif Wahyudi
mengutip pendapat David Baum,47 menyatakan bahwa :
“e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business
process that link enterprises, consumer and communities through electronic
transactions and the electronic exchange of goods, services and information”.
Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa, e-commerce merupakan
satu set dinamis tekhnologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan
perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
Riyeke

Ustadiyanto

dalam

bukunya

Framework

E-Commerce

mendefinisikan e-commerce sebagai suatu kontak untuk transaksi perdagangan
antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses
pemesanan
46

2019

47

barang,

pembayaran

transaksi

hingga

pengiriman

barang

http://id.m.wikipedia.org /wiki/perdangan_elektronik/ bahan di akses tanggal 3 April

Onno w.purba dan Ang Arif Wahyudi, Mengenal e-commerce, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2001) hal, 1-2
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dikomunikasikan melalui internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ecommerce48 merupakan bisnis online yang menggunakan media elektronik yang
keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli
kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet.
Julian ding dalam bukunya e-commerce :law and office49 mendefinisikan
e-commerce sebagai berikut :
“electronic commerce or e-commerce as is it also known is a commercial
transaction between a vendor and purchase or parties in similar contractual
relationship for the supply of goods, services or acquisition of right”.
Dalam pengertian ini e-commerce merupakan suatu transaksi yang
dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan
perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau
peralihan hak.
Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa
e-commerce memiliki beberapa unsur pengertian yaitu:
1. Adanya transaksi yang terjadi diantara dua pihak yang saling
berhubungan.
2. Adanya pertukaran produk baik barang maupun jasa dan pertukaran data
informasi, dan
3. Media utama dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui jaringan ini

48
49

hal. 25
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B. Sejarah jual beli online
Berbagai informasi bisa didapatkan di internet, mulai dari informasi
ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Para pihak yang melakukan
transaksi lewat internet dapat merasa yakin akan keaslian dan kesempurnaan suatu
pesan yang ada diterima atau dikirimnya lewat internet, dan bagaimana caranya
suatu pihak saling menyetujui dokumen yang dikirim lewat internet, seperti
kontrak jual beli lewat internet. Pada awal diperkenalkannya internet, ada
perjanjian tidak tertulis yang lahir antara penyedia jasa di internet bahwa mereka
akan meneruskan setiap lalu lintas data dan infirmasi yang diterima.
Jika ditinjau dari lahirnya internet dalam kehidupan manusia, pengaruh
internet dalam dunia bisnis atau perdagangan sangat besar. Sistem perdagangan
dengan memanfaat kan sarana internet (intercomnection networking), yang
selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah dunia bisnis didunia.
Selain tuntutan perkembangan tekhnologi informasi, e-commerce lahir atas
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan
memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki ruang gerak yang lebih luas
dalam memiliki produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan dengan kualitas
dan kuantitas yang diinginkan pengguna internet untuk keperluan bisnis dan
perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat
meluas, terutama di Negara-negara maju.
Sejarah belanja online dimulai pertama kali di inggris pada tahun 1979
oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers.Ia menyambungkan televise
berwarna dengan computer yang mampu memproses transaksi secara realtime
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melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja dari
yang ia temukan di berbagai penjuru inggris. Pada tahun 1992 Charles Stack
membuat toko buku dari pertamanya yang bernama Book Stack Unlimited yang
berkembang menjadi Book.com yang kemudian diikuti oleh Jeff Bezos dalam
membuat situs web Amazon.com dua tahun kemudian. Selain itu, pizza hut juga
menggunakan media belanja online untuk memperkenalkan pembukaan toko
pizza online.
Di Indonesia, fenomena e-commerce sudah dikenal sejak tahun 1996
dengan munculnya situs http://www.sanur.com sebagai toko buku online
pertama.50Meskipun belum popular pada tahun 1996 tersebut, mulai bermunculan
berbagai situs yang melakukan e-commerce sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi
e-commerce di Indonesia sedikit terbaikan karena krisis ekonomi.Namun ditahun
1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian
masyarakat Indonesia yang mengenal tekhnologi.
E-commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik
barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam
kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Keunggulan e-commerce terletak
pada efisiense dan kemudahannya, membahas tentang hukum e-commerce maka
tidak akan lepas dari hukum internet (cyber law). E-commerce juga dapat di
artikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan tekhnologi elektronik
yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk
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Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Cyber Law. (Bandung: Refika Aditama,
2005), hal. 144

49

transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi
secara elektronik.51
Perkembangan computer tidak lepas pengertian dari computer yang
diberikan oleh pakar, diantaranya adalah pendapat Robert H. Blissmer yang
menekankan pengertian computer berdasarkan fungsi umum dari computer.
Menurutnya computer adalah “suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti
menerima, memproses input sesuai dengan program, dan menyimpan perintahperintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk
informasi”52
Dunia maya ini sebenarnya telah mengubah kebiasaan orang banyak,
contohnya adalah orang-orang yang saat ini telah terbiasa dalam kehidupannya
menggunakan internet dimulai pekerjaan sampai dengan pemenuhan kebutuhan
sehari-hari. Misalnya, dimulai dari belanja, mengirim surat, mencari informasi,
berkomunikasi (chatting, bertelepon via internet hingga conference call),
melakukan transaksi perbankan, meonton (film sampai dengan pertandingan yang
disiarkan live), memdengarka radio, dan lain-lain. Semua itu dapat dilakukan
melalui internet.
C. Kelebihan dan Kekurang Jual Beli Online
Masyarakat masa kini lebih menyukai berbelanja secara online
dibandingkan belanja offline kepasar atau department store.Kegiatan belanja
secara online merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak membutuhkan tatap
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muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Melainkan dapat dilakukan
dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang sudah terhubung dengan
layanan akses internet.
Dengan adanya metode berbelanja secara online akan memudahkan
aktifitas berbelanja cukup menggunakan smartphone. Kemudahan yang
ditawarkan dengan berbelanja secara online ternyata juga menyimpan kelebihan
dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan berbelanja secara online
yaitu:
a. Kelebihan Berbelanja Secara Online
1. Menghemat waktu
Nilai plus dari berbelanja secara online dengan memanfaatkan media
internet akan mempermudah serta menghemat waktu. Dibandingkan dengan
berbelanja offline yang harus menuju tempat belanja, menembus kemacetan, serta
berputar-putar mencari barang yang sesuai keinginan.Contohnya jika berbelanja
secara online kalian cukup mengunjungi website atau online shop yang
menyediakan barang kebutuhan sesuai harapan kalian. Kegiatan ini juga dapat
dilakukan dimanapun sambil melakukan aktifitas, selain itu online shop juga tidak
terbatas waktu atau 24 jam nonstop.
2. Variasi barang.
Jika toko offline cenderung menawarkan / menjual barang dengan produk
terbatas serta variasi sedikit.Berbeda dengan online yang menyediakan berbagai
variasi barang dari seluruh dunia semua tersedia mulai dari harga paling mahal
hingga paling murah.
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3. Banyak Diskon dan Promo
Selanjutnya jika toko offline menyediakan promo dan diskon hanya pada
periode tertentu berbeda dengan online yang menyediakan berbagai potongan
harga tanpa batasan waktu. Persaingan yang ketat didalam online shop
menjadikan perang diskon dan promo antar situs agar menarik minat pelanggan.
4. Sistem Pembayaran Mudah
Yang terahir adalah banyaknya sistem pembayaran yng akan memudahkan
kalian jika berbelanja online. Mulai dari transfer ke sejumlah bank, menggunakan
kredit card, payment voucher dan sebagainya.
b. Kekurangan Berbelanja Secara Online
1. Rawan Penipuan
Banyak situs online yang rawan sekali dengan penipuan jika kalian tidak
teliti dahulu sebelum membeli. Pastikan website terpercaya dan memiliki review
produk yang baik, risiko lain adalah uang sudah ditransfer namun barang tidak
pernah sampai kerumah.
2. Kualitas Barang Tidak Sesuai
Nilai minus yang lainonline shop atau website hanya memajang
foto/gambar dari barang saja sehingga sulit membedakan dengan barang asli.
Ditambah dengan banyaknya aplikasi editor foto untuk membuat gambar terlihat
lebih bagus dari aslinya, sehingga terkadang barang yang datang tidak sesuai
dengan apa yang ditawarkan digambar.
3. Biaya Ongkos Kirim
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Saat berbelanja online karena tidak datang dan tatap muka secara langsung
membuat kalian harus menambah biaya untuk kirim barang.Untuk mensiasati hal
ini kalian dapat mencari barang atau website dengan keterangan gratis ongkos
kirim.
Itulah beberapa kekurangan dan kelebihan berbelanja secara online dengan
mengetahui hal-hal di atas menjadi kan masyarakat harus lebih bijak, selektif dan
hati-hati dalam berbelanja. Masyarakat dituntut lebih waspada agar tidak menjadi
korban penipuan online shop, serta menjadi salah satu sarana yang baik dalam
proses jual beli tanpa melihat kondisi dan waktu.
D. Hukum Jual Beli Online.
1. Hukum jual beli online menurut hukum positif.
Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan yang saling
membantu antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya jual beli online ini
maka yang menjadi dasar hukum atas transaksi tersebut diatur dalam undangundang.
Pada pasal 1 poin 1 dan 2 UUITE, bajwa informasi elektronik adalah satu
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian transaksi elektronik
adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan
computer, dan atau media elektronik lainnya.
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Selain itu, yang dijadikan dasar hukum atas jual beli online ini adalah
pasal 1 poin 24 UU tentang perdagangan, bahwa perdagangan melalui sistem
elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian
perangkat dan prosedur elektronik. Di indonesia juga sebenarnya telah mensahkan
Undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) yaitu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau
pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan undang-undang ini.Namun
dalam beberapa kejahatan internet undang-undang ini juga masih terlalu sumir
dan tidak tegas menyebutnya.
Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online, seperti
menggunakan identitas palsu, maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan
pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang
menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Bunyi selengkapnya pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :
“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu,

dengan

tipu

muslihat,

ataupun

rangkaian

kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
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bunyi selengkapnya pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :
“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik”.
Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE di
ancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling
banyak Rp 1 Miliar.53
2. Hukum jual beli online menurut hukum islam.
Jual

beli

dalam

bahas

arab

disebut

dengan

al-bai”

adalah

menukarkansesuatu dengan sesuatu.54 Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya
Kifayatul Akhyar mengatakan bahwa Al-Bai” dalam bahasa arab adalah
memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding. 55Sedangkan menurut
hukum syara‟ jual beli mempunyai arti menukarkan harta dengan harta lain yang
sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut cara yang
diperbolehkan.56
Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli
adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut
bentuk yang diperbolehkan oleh syara‟ atau menukarkan barang dengan barang
atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang
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terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.57Barang tersebut
dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan.Adapun yang dimaksud
dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut
dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui kebenarannya,
misalnya uang rupiah dengan mata uang lainnya. 58
Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma. Dilihat dari
aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh
syara, dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan bahwa
umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman
Rasulullah hingga masa kini.59Dengan demikian syara‟ menetapkan mubahnya
melakukan transaksi hingga ada argumen yang melarangnya. Karena hukum
asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu berbagai macam jual beli
dianggap haram, maka yang menganggap harus menunjukkan dalil dan alasannya,
sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh , sampai
ada dalil yang mengharamkannya.
Dalam transaksi jual beli haruslah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi
oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.Adapun rukun dalam
jual beli adalah:
a. Adanya akad (ijab kabul)
b. Adanya penjual dan pembeli
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c. Adanya Ma‟qud al-„alaih (benda yang diperjual belikan).
Adapun syarat-syarat jual beli adalah:
a.

Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli.

b.

Seseorang yang baligh (berakal)

c.

Penjual adalah orang yang memiliki barang yang akan dijual

d.

Barang yang dijual adalah barang yang mubah (diperbolehkan) dijual

e.

Barang yang dijual adalah barang yang bisa diserahkan

f.

Barang yang dijual adalah barang yang diketahui bentuknya oleh si
penjual dan si pembeli

g.

Harga barang nya diketahui.

Adapun jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang
dilakukan via teknologi modern, tergantung rukun dan syarat yang berlaku dalam
jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini
sah.Sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi, maka
transaksi tersebut tidak sah.60 Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi
elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dihalaman
internet dengan dilebeli harga tertentu, kemudian bagi konsumen atau pembeli
yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan
ditambah ongkos kirim.61
Para imam madzhab bersepakat mengenai diperbolehkannya jual beli salam.
Hal ini merupakan keringanan yang dikecualiakan dari bentuk jual beli barang
60

Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
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yang tidak ditangan penjualnya. Dalil diperbolehkan salam terdapat dalam AlQuran, As-Sunnah, dan Ijma‟, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat
282.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya”.62
Sedangkan dasar hukum dari sunnah antara lain artinya:
“barang siapa melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan
dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka
waktu yang diketahui.”63
Dengan sahnya akad salam, muslam ilaihberhak mendapatkan modal dan
berkewajiban untuk mengirimkan objek yang ditransaksikan kepada pembeli.
Bagi pembeli, ia berhak memiliki objek yang ditransaksikan sesuai dengan
spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan ra’sul mal
kepada muslam ilaih.64
Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang
dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli
selaku subjek jual beli online.
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Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang
sudah ditetapkan menurut hukum islam, begitu pula dengan rukun jual beli
menurut islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan ucapan ijab
qabul. Sama halnya dengan jusl beli konvensional syarat dan rukun jual beli
online sama dengan jual beli offline.
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BAB IV
TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM.
A. Sanksi Hukum Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi
Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang
menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang
disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam pasal 1 UU
ITE butir 2 disebut bahwa transaksi elektronik adalah : “perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media
elektronik lainnya”.65
Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukum, dengan memakai

nama

palsu ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan pidana penjara
paling lama empat tahundan denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah”.66
Kemudian

tindak

pidana

penipuan

akibat

transaksi

online

ini

mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana
penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (juncto) dengan pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
65
66

Pasal 1 butir 2, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378
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bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
transaksi elektronik”.67
Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang
memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di
pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.68
Dari pengertian penipuan di atas menerangkan bahwa penipuan bisnis
online adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan
informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis online kepada orang lain
sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya
untuk kepentingan pelaku. Penipuan ini dimulai dari tren banyak orang yang
membuka usaha mereka dengan menggunakan sistem online karna tidak perlu
mengeluarkan

uang

untuk

membuka

tempat

berjualan,

mudah

dalam

mempromosikan barang mereka dengan mendaftar satu akun untuk masuk forum
di situs forum seperti tokobagus.com atau kaskus.net.adanya hal ini, membuat
orang yang ingin membuka usaha beralih dengan bisnis online yang sekarang
banyak di jejaring sosial atau forum jual beli online, ada dua jenis transaksi yang
biasa ditawarkan, yaitu:
1. Sistem pembeli order barang yang dipesan lewat sms, kemudian
penjual mengirimkan rekening atas nama penjual untuk pembeli

67

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).
68
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Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
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transfer terlebih dahulu baru penjual mengirim barang yang di order
pembeli dengan jasa pengiriman.
2. Sistem transaksi langsung dengan bertemu satu sama lain antara
penjual dan pembeli dilokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak
(cash on delivery).
Di antara 2 jenis transaksi tersebut, banyaknya kasus tindak pidana
penipuan akibat transaksi elektronik pelaku kejahatan sebagai penjual membuka
tempat jualan palsu yang isinya penuh dengan gambar barang-barang yang
direkayasa kemudian pelaku menawarkan barang-barang yang dijualkan dengan
harga yang sangat murah (harga barang lebih rendah dari pada harga normal
barang yang dipasaran). Setelah pelaku mendapatkan pembeli yang tergiur harga
barang yang murah, pelaku menyuruh untuk mentransfer terlebih dahulu uang,
setelah pembeli melakukan apa yang disuruh pelaku, lalu barang tidak dikirim dan
pelaku meninggalkan jejak dengan mengganti no handphone dan menghapus
lapak online dan segi pelaku kejahatan sebagai pembeli, jarang sekali adanya
kasus penipuan dari segi pelaku sebagai pembeli yang terjadi di Indonesia.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan transaksi jual beli di internet
hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain, kasus tersebut terjadi karena tidak
adanya perjanjian jual beli secara tertulis yang dapat menguatkan para pihak
sebagai bukti sehingga muncul kejahatan dari salah satu pihak dalam transaksi
jual beli secara online. Sebelum adanya undang-undang tentang informasi dan
Transaksi Elektronik, penanganan mengenai kejahatan dunia maya e-commerce
sulit untuk diselidiki karena kurangnya unsur-unsur pengaturan kejahatan ini di
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atur dalam pasal 378 KUHP, kemudian pihak kepolisian sulit mencari alat bukti
dalam menangkap pelaku penipuan bisnis online karena tidak adanya saksi di
dalam transaksi jual beli, tidak adanya perjanjian jual beli hanya berdasarkan
kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian jual beli lisan sehingga walaupun
polisi sudah menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dengan
sejumlah uang yang ditransfer korban, tetap saja belom bisa membuktikan
tersangka sebagai pelaku tindak pidana padahal didalam KUHAP pasal 5 ayat (1)
bagian A butir 2, dalam pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti
yang nyata tersangka melakukan tindak pidana. Untuk bisa membawa perkara
untuk lanjut ke tahap penuntutan, setidaknya penyidik menemukan minimal 2 alat
bukti yang sah.69 Sehingga apabila penyidik tidak bisa menemukan minimal 2 alat
bukti maka menurut pasal 7 ayat (1) butir 1 KUHAP, penyidik dapat melakukan
penghentian penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan (SP3).
Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan
perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang
dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu
ditemukan tekhnologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah
adanya undang-undang No. 11 tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 tahun 2016
tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi perlindungan dan kepastian
hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di
internet masih belum mencukupi.
69

Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, (Bandung:
2006), hal. 36
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B. Sanksi Hukum Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.
Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran
melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual. Sistem jual beli online
(e-commerce) dalam konteks hukum islam sama dengan terminology syariat
adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciricirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang telah
disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi dimajlis akad.70
Dalam kaidah fiqhiyyah menjelaskan bahwa :
“pada asalnya semua muamalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan
keharamannya”
Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk
kedalam jarimah ta‟zir. Jarimah ta‟zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk
dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi
pelakunya (ta‟zir artinya: ajaran atau pelajaran)71. Menurut Syarbini Al-Khatib,
bahwa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarimah ta‟zir adalah Quran
surah al-Fath ayat 8-9 yang artinya:
“sesungguhnya kami mengutus kepda kamu sebagai saksi,
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan{8}. Supaya
kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan
(agamanya), membesarkannya dan bertasbih kepadanya di waktu
pagi dan petang{9}.72
Dari

terjemah

tersebut

di

atas,

A.

Hasan

menerjemahkan:

watu’aziruhudengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai
70
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tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah,
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.73 Adapun hadits
yang dijadikan dasar adanya jarimah ta‟zir adalah sebagai berikut:
1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya:
“dari bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW
menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.
2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya: “dari
Abu Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW
bersabda: tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam
hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT (muttafqun alaih)”.
3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “ dari Aisyah
Ra bahwa Nabi bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang
yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali
dalam jarimah-jarimah hudud”.
Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta‟zir
dalam syariat islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang
menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk
memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan
jarimah hudud.Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk
jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta‟zir. Menurut Al-kahlani, para
ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian,
minum khamar, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah73

hal 47

Mubarak, Jaih, Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),
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jarimah tersebut, termasuk jarimah ta‟zir meskipun ada juga beberapa jarimah
yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan
hadits ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta‟zir yang bisa
berbeda antara satu pelaku dengan yang lainnya.Tergantung kepada status mereka
dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. 74
Adapun pembagian jarimah ta‟zir dari beberapa segi yaitu:
1. Dilihat dari segi hak yang dilanggar, jarimah ta‟zir dapat dibagi
menjadi dua bagian:
a. Jarimah ta‟zir yang menyinggung hal Allah, yang dimaksud
dengan jarimah ta‟zir yang melanggar hak Allah adalah semua
perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan
umum. Misalnya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat
kerusakan dimuka bumi(penebang liar).
b. Jarimah ta‟zir yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud
dengan jarimah ta‟zir yang menyinggung hak individu adalah
setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.
Misalnya, penghinaan, penipuan, dan lain sebagainya. 75
2. Dilihat dari segi sifatnya, jarimah ta‟zir dibagi dalam tiga bagian:
a. Ta‟zir karena melakukan perbuatan maksiat. Yang dimaksud
dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak
membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba,
74
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menolong pelaku kejahatan, memakai

barang-barang yang

diharamkan.
b. Ta‟zir

karena

melakukan

perbuatan

yang

membahayakan

kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam
jarimah ini bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan
karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi
alasan dikenakan hukuman terdapat unsur merugikan kepentingan
umum.
c. Ta‟zir karena melakukan pelanggaran. dalam merumuskan ta‟zir
karena pelanggaran terhadap beberapa pandangan, yang pertama
berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub
(sesuatu yang diperintahkan dan dtuntut untuk dikerjakan ) atau
mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut
untuk ditinggalkan) tang dianggap melakukan maksiat, hanya saja
mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan
ta‟zir. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub
dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman
ta‟zir. Karena ta‟zir hanya bisa dikenakan jika ada taklif (perintah
atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan
suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau
haram.76
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Muslich, Ahmad wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika. 2006), hal. 251
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3. Dilihat dari dasar hukum (penetapannya) ta‟zir juga dibagi kedalam
tiga bagian:
a. Jarimah ta‟zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau
qishash tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat,
seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga
sendiri.
b. Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash syara‟ tetapi
hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu, dan
mengurangi takaran atau timbangan.
c. Jarimah baik yang hukuman dan jenisnya belum ditetapkan oleh
syara‟, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.77
Dari penjelasan yang dikemukakan diatas, ta‟zir adalah suatu istilah untuk
hukum atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara‟
dinamakan jarimah ta‟zir.Jadi, istilah ta‟zir bisa digunakan untuk hukuman dan
bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).Hukumannya, diserahkan sepenuhnya
kepada

penguasa

atau

hakim. Pelaksanaan

jarimah

ta‟zir

juga

harus

dipertimbangkan hal ini berarti dalam menentukan sanksi ta‟zir itu harus
mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu samabaik
motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan
pelaku.

77

Djazuli, H.A, Fiqh Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 158-159

68

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang
kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
dan pidana penjara empat tahun dan denda Sembilan ratus rribu rupiah”.
Kemudian

tindak

pidana

penipuan

akibat

transaksi

online

ini

mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana
penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (juncto) dengan pasal 28
ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik. Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE:
“setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal
28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
2. Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk
kedalam jarimah ta‟zir. Jarimah ta‟zir adalah perbuatan tindak pidana yang
bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai
pelajaran bagi pelakunya (ta‟zir artinya: ajaran atau pelajaran).
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B. SARAN
Kepada semua warga masyarakat indonesia agar lebih berhati-hati dalam
melakukan jual beli online, apabila ingin melakukan transaksi jual-beli online
hendaklah membeli di tempat atau lapak online yang terpercaya, pastikan barang
dan toko yang mau kita beli barang dan tempatnya ada.
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