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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang cukup maju dalam perkembangannya 

di bidang teknologi. Jaringan komunikasi yang terus mengalami kemajuan telah 

memicu peningkatan akses informasi dan hiburan sebagai salah satu kebutuhan 

masyarakat, salah satunya adalah kemajuan jaringan internet.  Selain mempunyai 

dampak positif yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatif 

bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya kejahatan. Dampak 

negatif juga dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh 

peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) 

atau pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk juga adanya kesalahan yang di 

sengaja yang mengarah kepada penyalahgunaan komputer.
1
 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam kemajuan jaringan 

internet, jual-beli online (online shop) semakin marak dari tahun-ke tahun. Hal 

tersebut juga seiring dengan maraknya praktik kejahatan berupa penipuan dalam 

jual-beli online itu sendiri. Dalam proses pembelian secara online, pertama 

pembeli dapat memesan contoh barang yang telah dipasarkan melalui situs 

website penjual. Kedua, pembeli melakukan transaksi penawaran harga. Ketiga, 

pembeli dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank. Keempat, setelah 
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uang diterima oleh penjual maka penjual wajib memberikan/mengirimkan barang 

yang ditawarkan ke alamat pembeli. Online shop memanfaatkan media sosial 

seperti: Facebook, Twitter, Blog, dan sebagainya, untuk memasarkan produk-

produk yang ingin dijual.  

Di Indonesia banyak para developer yang menyediakan situs-situs game 

online sebagai sarana bisnis. Bagi sebagian orang, game online bisa saja menjadi 

salah satu alternatif sarana hiburan, bahkan lebih dari itu dapat juga menjadi lahan 

bisnis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebagian player game online 

(seller) menggunakan sarana hiburan ini untuk mencari nafkah dengan cara 

membuat dan mencari barang atau mata uang dalam game tersebut untuk 

kemudian mereka menjual hasil barang dan mata uang game (virtual money) 

tersebut kepada player lain (buyer).  

Dengan banyaknya orang yang manfaatkan game online sebagai mata 

pencaharian  dan semakin ramainya minat user game online dari hari-ke hari, dapat 

dikatakan bahwa bisnis game online dalam hal jual-beli barang (item) untuk 

menunjang permainan game online tertentu sangat menjanjikan. Bayangkan saja 1 

(satu) barang (item) dalam sebuah game online tertentu harganya beragam, dari harga 

yang puluhan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Kondisi ini pada akhirnya 

mendorong beberapa gamers untuk mencari nafkah melalui game online, bahkan ada 

diantara mereka yang menggantungkan hidupnya kepada sebuah game online.  

Tidak semua player yang memanfaatkan game online sebagai media bisnis 

jual-beli item maupun uang virtual berlaku jujur dalam setiap transaksinya dengan 

para buyer. Sebagian dari mereka ada juga yang berbuat curang dengan 
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melakukan penipuaan terhadap player lain yang bertransaksi dengannya. Salah 

satu praktik penipuan yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini adalah 

sebagaimana yang pernah di share oleh seorang korban penipuan di kaskus. Lebih 

lengkapnya penulis paparkan sebagai berikut: 

 1. User Kaskus ID: M Pasha Auliarahim
2
 

Sebelumnya saya tidak bermaksud untuk mempermalukan agan yg satu ini, 

tapi saya ingin membeberkan fakta saja untuk diklarifikasi oleh pihak yg 

bersangkutan goelam *nama aslinya Ghulam syaif Asaq (nama yg bagus 

gan, tapi ga sebagus perilakunya) Begini ceritanya: 

Saya selaku pembeli jasa bypassing gameonline yg tertera diatas sangat 

menyesali perbuatan agan goelam ini, kenapa?, Semenjak ditransfernya 

uang sebesar 250k pada tanggal 19/7/2013 hingga sekarang saya belum 

menerima jasa tersebut, yg katanya mau dikirim lewat email. Tapi 

nyatanya?  Ini beberapa alasan yg ia berikan selama masih bisa kontek2an. 

 1. Uploadnya yg sangat lama hingga sering error, ini alasan saat 

setelah ditransfer, saya menunggu hingga esoknya. 

 2. Ditunggu aja sampai besok gan, kalo nggak saya kirim balik 

duitnya. 

 3. Komputer saya lagi rusak, kena virus nih, lagi dibenerin 

Gue  : KOk ga dikirm2 sih duitnya, saya mau dibalikan saja 

duitnya gan!! 

Goelam  : sms lagi nomer rekeningmu, saya kehilangan nnomer nya, 

dan tunggu ya sampe besok jam 12, dan sampai sekarang uang pun saya 

belum terima, dan nomer yg bisa dihubungi tidak membalas sms atau 

mengangkat telpon, padahal nomernya aktif loh gan yg ini nih 

085736088139, 

Saya sangat menyesali perbuatan agan yg satu ini, mohon bagi yang kenal 

bisa disadarkan agan yg satu ini, ini bulan puasa loh gan, nama agan bagus 

sekali, tapi kok kelakuannya begini? masa sama uang 250k harga diri anda 

sampai segininya gan? 

Berikut saya lampirkan bukti2 yg saya punya (chat fb, bukti pembayaran) 
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 2. User Kaskus ID: Reyneroy
3
 

Hari kamis tanggal 23-1/2014 ane lagi main dota 2 kebetulan ane lagi butuh 

barang (key) untuk transaksi, nah key itu ane beli ke salah satu orang yang 

jual key pada saat itu kebetulan saat itu dia 1 kota sama saya di kota 

bandung cuma saya ajak COD dia kaya yg nolak, awalnya ane curiga cuma 

karena ane possitve thinking aja jadi ane lanjutin niat beli "key" sama dia eh 

setelah ane kirim uangnya ke rekening dia taunya pas ane tanya kapan key 

nya saya ambil, dia banyak alasan, ya atm nya nyangkut, ya blm masuk 

duitnya, banyak banget alessannya. saya sebagai gamers sejati sangat 

prihatin dengan kejadian ini, karena semakin kesini semakin banyak hal 

serupa terjadi. jadi saran ane pada para gamers semua, hati2 lah melakukan 

"real money trade" agar tidak ada yg dirugikan nantinya. 

 

Dengan contoh kasus di atas kita dapat melihat karena keingininan untuk 

menyenangkan diri sendiri dengan mudahnya kita memberikan sejumlah uang 

yang cukup besar kepada orang  yang tidak kita kenal. Meski penipuan jual beli 

online sudah sebagian terkuak, namun penindakan pelaku terhadap penipuan 

masih banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal ini disebabkan para 

korban penipuan online enggan melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan 

pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi 

korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat. 

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah 

dijelaskan mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penipuan, sebagai berikut: 

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau 

martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

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. 
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Kasus penipuan dalam transaksi jual-beli online dapat dikategorikan sebagai 

cyber crime. Dengan demikan para pelaku penipuan dapat dikenakan pelanggaran 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa salah 

satu perbuatan yang dilarang oleh UU ini adalah: “Setiap Orang dengan sengaja, 

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”  Sanksi atas pelanggaran 

ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Rumusan kedua pasal tersebut di atas, kita dapat memahami bahwasanya 

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE memiliki 

perbedaan dimana Pasal 378 KUHP lebih condong kepada unsur-unsur 

penipuannya sedangkan Pasa 28 ayat (1) UU ITE lebih condong kepada adanya 

unsur berita bohong yang lebih merugikan konsumen dalam transaksi ekektronik.  

Dengan demikian, tampak sekilas bahwa hakikatnya pihak kepolisian dapat 

mengenakan pasal berlapis terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur pada 

tindak pidana penipuan dalam jual beli barang dalam game online sebagaimana 

diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 

ayat (1) UU ITE. Polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut.  
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Menurut pendapat praktisi hukum Iman Sjahputra, kasus penipuan yang 

menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak. 

Dalam artikelnya, Imam Sjahputra memaparkan: 

Bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak 

dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak 

terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi 

elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi 

Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.
4
 

 

Dalam hal jual beli online khususnya pada game online kita mengacu pada 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 

sah. Joshua Sitompul menjelaskan mengenai pengertian Informasi Elektronik dan 

Dokumen Elektronik sebagai berikut: 

Informasi Elektronik adalah satu atau 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, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE).  

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

(Pasal 1 butir 4 UU ITE).
5
  

                                                 

4
Imam Sjahputra. Konsumen Masih Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-
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5
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Dalam praktiknya untuk mengungkap pelaku penipuan dalam dunia trasaksi 

game online sering kali mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Sekalipun 

pada hakikatnya adalah merupakan tugas polisi untuk mencari bukti-bukti yang 

nyata atas sebuah perkara pidana, namun dalam kenyataannya proses ini 

seringkali mengalami jalan buntu. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (2) KUHAP 

telah dijelaskan dengan gamblang bahwa karena kewajibannya, polisi dalam ranah 

penyelidikan memiliki wewenang untuk mencari keterangan dan alat bukti. 

Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1) dijelaskan bahwa 

atas perintah penyidik, polisi (penyelidik) dapat melakukan penangkapan kepada 

tersangka. Definisi Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: 

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

Lebih lanjut, di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: “perintah penangkapan 

dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 

bukti permulaan yang cukup.” Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk 

menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. 

Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai 

“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan 

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” 
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Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di 

dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, 

berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang 

sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Kendala yang dihadapi oleh buyer dalam kasus penipuan jual-beli game 

online, ada kalanya mereka sama sekali tidak memiliki bukti yang cukup untuk 

menjerat pelaku sampai pada tahap sidang di pengadilan. Ada kalanya mereka 

hanya memiliki alat bukti berupa struk dari ATM sebagai bukti transfer. Struk 

ATM tersebut juga masih perlu dipertanyakan mengenai tujuan transfer uang 

tersebut. Dengan kata lain, bukti transaksi melalui transfer ATM tersebut perlu 

dibuktikan lebih lanjut bahwa transfer uang tersebut merupakan uang dari buyer 

yang ditujukan kepada orang terntentu selaku seller dalam perkara penipuan jual-

beli online yang dimaksud. Bukti ini merupakan bukti yang lemah, karena kalau 

hanya dengann struk yang berasal dari ATM, struk tersebut bisa saja 

dimanipulasi. Untuk mengetahui pernah atau tidaknya transaksi kita harus 

mengkonfirmasi kepada bank terkait sehingga mereka bisa mengeluarkan 

pernyataan bahwa sanya korban telah mengirimkan sejumlah uang kepada seller 

yang di anggap penipu, akan tetapi proses dikeluarkannya pernyataan dari bank 

tersebut membutuhkan waktu yang lama.  
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Di sisi lain, kendala yang dialami oleh pihak penyidik dalam melakukan 

penyidikan adalah mengetahui posisi atau keberadaan pelaku sehingga dapat 

dilakukan penangkapan ketika sudah ada bukti permulaan yang cukup. 

Penangkapan ini dilakukan oleh pihak penyelidik (polisi) atas perintah penyidik 

guna mendapatkan keterangan yang lebih komperhensif untuk melakukan 

penuntutan dan proses pembuktian di pengadilan atas tindak pidana yang 

dilakukan oleh tersangka penipuan.  

Kasus penipuan dalam transaksi (jual beli) barang dalam game online 

memiliki karakter khusus baik dari segi modus pelaku maupun prospek 

penyelesaiannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 

di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan 

hukum yang berjudul “Modus Penipuan Transaksi Barang Dalam Game 

Online Dan Prospek Penyelesaiannya” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut: 

 1. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam 

game online? 

 2. Bagaimana prospek penyelesaian penipuan transaksi barang dalam game 

online? 
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C. Tujuan Penelitian 

 1. Untuk mengetahui apa saja modus yang di gunakan oleh pelaku dalam 

tindak pidana penipuan dalam transaksi barang game online. 

 2. Untuk mengetahui prospek penyelesaian penipuan transaksi barang 

dalam game online. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan berguna dan memberikan kontribusi untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana baik 

secara umum maupun khusus. 

D.2. Manfaat Praktis 

 1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru guna 

menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat, sekaligus 

sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar keserjanaan bidang 

ilmu hukum. 

 2. Bagi Masyarakat 

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya para 

gammers dapat mengetahui dan mengantisipasi penipuan yang 

dilakukan oleh para seller yang tidak bertanggungjawab dalam 

bertransaksi di game online. 

 

 



12 

 

 3. Bagi Penegak Hukum 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penegak hukum 

khususnya kepolisian dapat lebih terbantu dan dipermudah dalam 

mengungkap dan menindak pelaku penipuan transaksi barang dalam 

game online.  

 4. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru 

menegenai studi yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini, 

sehingga nantinya saat terjun di masyarakat dapat turut serta dalam 

membantu penegakan hukum khususnya dalam pencegahan dan 

penindakan pelaku penipuan transaksi barang dalam game online.  

E. Metode Penelitian 

E.1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa kasus dan 

penyelesaiannya dengan prosedur undang-undang, dan melihat hukum 

sebagai norma dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa 

perkara penipuan transaksi barang dalam game online dengan menggunakan 

aturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan ketentuan 

dalam KUHP dan UU ITE. 
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E.2. Sumber Bahan Hukum 

 1. Bahan Hukum Primer 

Sumber bahan primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum 

primer berupa: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. 

 2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan pandangan tokoh, serta artikel yang berhubungan dengan 

penipuan transaksi barang dalam game online. 

E.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan 

hukum dengan metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan 

dengan cara melakukan penelusuran atas berbagai bahan hukum seperti 

buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel, surat kabar dan buletin. 

E.4. Analisa Bahan Hukum 

Analisa data dalam suatu penelitian adalah penulis menggunakan metode 

analisis isi (Content Analysis). Metode tersebut merupakan suatu metode dalam 

menganalisa bahan hukum guna diperolehnya gambaran umum penelitian yang 
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tidak didasarkan atas bilangan kualitatif melainkan didasarkan pada pengujian 

objek penelitian hukum terhadap teori-teori/ kaidah hukum yang sesuai, di sertai 

dengan menganalisa bahan hukum dari segi isi. 

E.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana 

akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika 

penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab 

metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan 

pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum serta analisa bahan hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu membahas mengenai 

tinjauan umum tentang modus penipuan, tinjauan umum transaksi 

barang online, dan tinjauan umum tentang game online. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan 

yang telah ditentukan sebelumnya yakni mengenai modus pelaku 

melakukan tindak pidana penipuan dalam game online, dan yang 
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terakhir adalah mengenai prospek penyelesaian penipuan 

transaksi barang dalam game online. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupkan 

inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap obyek yang 

diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi 

mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis yang 

dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa 

dan disimpulkan pada bagian sebelumnya. 

 


