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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (ubi-

ius ubi-societas). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam 

pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai 

dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya 

tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada 

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi 

utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Hukum 

bagaikan rumah terakhir bagi peminta keadilan. Ketika hukum menjadi hal 

yang amat penting maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, 

bersih, dan mempunyai integritas. Upaya penegakan hukum dalam menjamin 

keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh 

aparat penegak hukum. 
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Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum 

yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun 

beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain 

kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, 

menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat 

dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya.1 

Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah 

“the author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang 

mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum 

sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum 

yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang 

diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan 

kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefenisian hukum 

ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan 

oleh hakim. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 

tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan  Kehakiman  adalah  

kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna 

menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasiladan  Undang-Undang  

                                                           
1       Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Volume 1, Kencana, Jakarta, hal 309-400. 
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Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945,  demi  terselenggaranya  

Negara  Hukum Republik Indonesia.2 

Dari uraian diatas, maka dengan demikian hakim dalam memberikan 

putusannya, hakim harus memberi keputusan itu dengan rasa tanggung jawab 

sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur tidak berpihak, ingat pada 

sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan 

pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik.  

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri disamping 

dan sejajar dengan kedua alat negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan 

(executiv power) dan kekuasaan perundang-undangan (legislative power) dan 

oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-

jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting 

keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana 

dalam ruanglingkup sistem peradilan pidana.3 

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem hukum sipil (civil law 

system), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. 

Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pembuat 

undang-undang (hukum), sebagaimana dilakukan para hakim di inggris yang 

menganut sistem common low (kebiasaan). Akan tetapi para hakim di Indonesia 

bisa melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui putusan-

                                                           
2       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Kekuasaan  Kehakiman 
3       Adang., SH.,MH., Yesmil Anwar., SH., M.Si., Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen 

dan pelaksanaannya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Halm,. 212. 
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putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim 

tidak boleh menabrak isi dan dan filsafah peraturan perundang-undangan yang 

sudah ada.4 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak 

terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana 

perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. 

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada 

negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, 

perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.Terlebih lagi setelah 

masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak 

hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga krisis moral yang berdampak 

pada terjadinya kejahatan-kejahatan. 

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi 

dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu 

saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu 

keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak 

pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak 

asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. 

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat 

penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-

undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan 

                                                           
4       Ahmad Rifai, S.H., M.H., penemuan hukum oleh hakim dalam persfektif hukum progresif. 

Halm.129. 
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tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau 

aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila telah terjadi mengenai 

utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, 

padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum 

perdata tentang ingkar dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan istilah 

wanprestasi. Seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti 

dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak 

pidana penipuan ataupun wanprestasi sehingga menghindariadanya kesalahan 

penafsiran dalam penegakan hukum. 

Dalam hal ini penulis menganalisa putusan hakim Nomor : 

909/Pid.B/2010/PN.JR. yang dimana menurut penulis sesuai dengan 

pemahaman hukum yang penulis pelajari selama menempuh studi program 

hukum di fakultas hukum di Universitas Muhammadiya Malang. Memiliki 

sedikit ketidak sesuaian dengan yuridiksi pengadilan yang menangani maka 

dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini. 

Adapun posisi kasus terkait dengan tindak pidana penipuan 

sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana 

penipuan di lingkup masyarakat Kota jember sebagai berikut : 

 Bahwa awalnya terdakwa akan mengikuti percalonan Kepala Desa dan 

terdakwa ingin memenangkan dalam pilkades tersebut, kemudian terdakwa 

mencari pendukung dan pendana dalam pilkades 

 Bahwa terdakwa dalam pencarian pendukung  ada seorang pendukung dan 

sekalian pendana yaitu bernama JUM’ATI al, B.BAHRUL bersedia 

menjadi pendukung dan sekalian pendana dalam pilkades Mangaran untuk 

mensukseskan atau memenangkan terdakwa menjadi Kepala Desa 

Mangaran, kemudian terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan korban 

dan terdakwa sepakat membuat surat pernyataan/perjanjian dalam 
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pengeluaran dana yang dibuat tertanggal 20 Juni 2007 dan bermaterai yang 

ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang isinya yaitu PIHAK 

PERTAMA : sebagai calon Kepala Desa Mangaran berjanji dan 

menyatakan apabila sukses menjadi Kepala Desa Mangaran priode 2007-

2013, maka tanah sawah (Kas Desa) menjadi hak Kepala Desa 

digarap/dikerjakan PIHAK KEDUA selama 2 (dua) tahun sebanyak 5 (lima) 

hektar 

 Bahwa sebelum Pilkades dilaksanakan korban telah melaksanakan tugasnya 

mencari pendukung dan mengeluarkan dana untuk membiyai atau 

memenangkan terdakwa sebagai Kepala Desa Mangara dalam Pilkades 

antara lain berupa 

 Dana berupa uang yang langsung diberikan kepada masa pendukung 

 Dana berupa uang yang diberikan kepada saksi saiful (orang suruhannya 

terdakwa) 

 1 (satu) untai kalung emas yang dibuka langsung dihadapan terdakwa dan 

diterima terdakwa seberat 15 gram 

 Dana berupa beras yang dibagikan pada masa pendukung dengan cara 

membagikan kupon per kupon a 5 (lima) kg 

 Dana berupa rokok jarum 76 sebanyak 10 (sepuluh) pres dan kacang senagar 

sebanyak 20 (dua puluh) kg 

 Jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan korban berjumlah Rp 

67.000.000 (enam puluh tuju jutah rupiah)  

 Bahwa dalam membuat pernyataan/perjanjian serta penyerahan dana saksi 

yang mengetahui antara lain : NETO, SAIFUL, ANSORI, MISDIN al, 

P.SATIK, PARMAN serta TOMASAN al, P.SOPI 

 Bahwa waktu pilkades dilaksanakan ternyata dimenangkan oleh terdakwa 

dan setelah terdakwa dilantik menjadi kepala desa mangaran korban 

menagih pernyataan/perjanjian terdakwa untuk mengarap tanah (kas desa) 

namun terdakwa selalu menghindar tidak mau menemui korban 

 Bahwa korban berkali-kali dating kerumah terdakwa sambil membawa surat 

pernyataan/perjanjian yang dibuat bersama kemudian korban menyuruh 

orang yang bernama NETO dengan membawa surat pernyataan/perjanjian 

untuk menemui terdakwa dan saksi NETO dapat bertemu dengan terdakwa 

dan surat penyataan/perjanjian oleh terdakwa terus diambil dan tidak 

dikembalikan lagi pada saksi NETO atau pada korban dan sampai sekarang 

surat pernyataan/perjanjian yang asli berada ditangan terdakwa dan sampai 

sekarang ini korban tidak diberi garap tanah (kas desa) oleh terdakwa dan 

korban merasa dirugikan sejumlah Rp 67.000.000 (enam puluh tuju juta 

rupiah)5 

                                                           
5       Putusan Perkara No. 909/Pid.B/2010/PN.Jr Pengadilan Negeri Jember. 
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Hal tersebut diatas karena pada dasarnya hakim dalam melakukan tugasnya, 

kurang mengabdi kepada masyarakat, mengapa demikian karena pada dasarnya 

tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan 

filsafat hukum. Oleh karena itu tugas hakim secara kongket adalah mengadili 

perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekanya adalah melakukan penafsiran 

terhadap realitas, yang sering disebut dengan penemuan hukum. Karena 

pahamnya yang dilakukan terpaku kepada legalisme belaka, maka dapat kami 

katakan tugasnya kurang atau bahkan tidak pernah mengabdi kepada 

masyarakat, karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas social yang telah 

terjadi. 

Berdasarkan latar belakang diatas apa yang menjadi dasar perkara tersebur 

diputus bersalah oleh hakim ? 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain : 

1. Apakah pertimbangan hakim suatu perjanjian perdata dapat ditetapkan 

sebagai pidana penipuan dalam perkara nomor :909/Pid.B/2010/PN.jr? 

2. Bagaimana kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut 

dilihat dari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan 

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 
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a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim suatu perjanjian perdata 

ditetapkan sebagai pidana penipuan dalam perkara pidana penipuan No. 

909/Pid.B.2010/PN.Jr 

b. Untuk mengetahui kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan 

tersebut dilihat dari sifat melawan hukum suatu perbuatan No. 

909/Pid.B/2010/PN.Jr 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum khususnya agar dapat     

menjadi penambahan khasana keilmuan dibidang hukum khususnya 

tentang Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Pidana Penipuan 

Dilihat Dari Sifat Perbuatan Melawan Hukum (Nomor : 

909/Pid.B/2010/PN.JR) 

2. Bagi Pemerintah, penelitian ini harapannya dapat memberikan pandangan 

tentang Putusan Perkara Pidana Penipuan Dilihat Dari Sifat Perbuatan 

Melawan Hukum(Nomor : 909/Pid.B/2010/PN.JR)guna untuk 

membrikan keadilan yang seadil-adilnya dimasyarakat.  

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat terkait 

perkara pidana penipuan dalam Pengadilan Negeri. 

4. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis tentang pentingnya menjaga keadilan terutama dalam hal perkara 
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pidana penipuan serta sebagai sumber bahan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya yang mempunyai kesamaan tema maupun isi dari penelitian 

ini, dan khususnya sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar 

sarjana (S1) di bidang ilmu hukum. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian 

Manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan didapat dari 

penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoristis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai  

dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dapat memberikan manfaat 

pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada 

umumnya serta penelitian serta penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan 

terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya pada 

khususnya. 

b. Manfaat praktis  

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat 

menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca 

umumnya dan dapat di manfaatkan oleh penegak hukum, khususnya hakim 

agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam 

mengambil keputusan. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah ini adalah 

segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai pada kesatuan 

pengetahuan sehingga hasil pembahasanya dapat dipertanggung jawabkan oleh 

penulis yang bersifat ilmia.   

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

F.1. Pendekatan Penelitian (Research Approach) 

Pendekatan  penelitian  dalam  Penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang 

mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum 

sumbernya. 

Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari 

para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang 

memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.6 

F.2. Jenis Bahan Hukum 

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber 

                                                           
6        Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya  

Malang.Hal.11. 
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data yang diperlukan adalah:7 

1. Jenis Data  

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan 

wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui 

masalah yang dibahas, yaitu hakim sebagai data tambahan atau 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian 

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta 

dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

c. Bahan Hukum  

Bahan hukum adalah yang diperoleh dari Ensiklopedi, kamus, 

Glossary dan lain-lain. 

F.3. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan 

                                                           
7         Muslan Abdurrahman,2009“Sosiologo dan Metelogi Penelitian Hukum” , Umm press, 

Malang,  hal 112. 
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wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah 

yang dibahas, yaitu hakim sebagai data tambahan atau dengan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Untuk data skunder, penulis melakukan Penelitian Kepustakaan 

(Library research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil 

penelahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat 

mendukung penulisan ini. Untuk data sekunder, Penulis melakukan 

penelitian kepustakaan untuk mencari data tambahan guna 

menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:  

1) Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang 

berhubungan dengan objek penelitian.  

2) Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi 

internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.  

3) InternetYaitu melakukan penelusuran internet atau 

website untuk melengkapi pengumpulan data atau bahan 

hukum lain. 

F.4. Teknik Analisis Data  

Pada tahapan ini seluruh data sekunder yang kemudian akan dianalisis 

serta disusun secara berurutan (sistematis) dengan menggunakan analisis 

Deskriptif Kualitatif. Ahli hukum ataupun dalam hal ini penulis sendiri 

terkait gejala yang menjadi objek penelitian, serta hasil dokumntasi dan 
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hasil pustaka, kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa untuk 

menjawab dari permasalahan yang menjadi pembahsan diatas, sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan lalu kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan tema 

permasalahan penelitian hukum. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari 

sub-sub bab yang tersusun secara sistematis (berurutan) sehingga pada 

nantinya dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Dalam hal ini 

sitematika penulisan yang digunakan adalah : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Merupakan bab awal dalam penelitian ini yang memuat hal-

hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan 

skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan penelitian,metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini menguraikan kajian teori atau landasan 

teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas 

permasalahan yang dipaparkan oleh penulis yaitu: tinjauan 
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umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang tindak 

pidana penipuan, Sifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak 

Pidana, tinjauan umum tentang putusan hakim dan 

Pertimbangan Hakim DalamMenjatuhkanPutusan yang 

menegaskan bahwa demi kepentingan manusia hukum tidak 

dapat memaksakan ketertiban kepada manusia, tetapi hukumlah 

yang harus ditinjau kembali, Hukum yakni menyoroti 

efektivitas hukum dari tujuan yang ingin dicapai. 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menguraikan pembahsan dari hasil 

penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

diajukan, yaitu Pertama. Apakah pertimbangan hakim suatu 

perjanjian perdata dapat ditetapkan sebagai pidana penipuan 

dalam perkara nomor :909/Pid.B/2010/PN.jr. Kedua. 

Bagaimana kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan 

tersebut dilihat dari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. 

Dalam pembahasan ini akan dikaitkan dengan kajian teori serta 

landasan yuridis yang tepat. 

BAB IV    :  PENUTUP 

Merupakan suatu Bab yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berupa uraian mengenai 

hal-hal apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. 
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Saran/rekomendasi berupa penyampaian atau masukan yang 

ditujukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam 

penelitian ini, yang mana berisikan tentang uraian dari hasil 

kesimpulan. 


