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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

     Setiap perbuatan atau perilaku di Indonesia sudah ada hukum yang 

mengaturmya. Tetapi masih banyak kurangnya dalam menjalankan hukum dalam 

penegakannya. Sejauh ini penerapan untuk menjalankan hukum di Indonesia masih 

jauh dengan kata sempurna dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan 

masih banyak dalam penerapannya yang belum sesuai dengan yang diinginkannnya 

terutama dalam penindakan penanganan kasus tindak pidana yang tidak diatur 

secara kongkret dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) 

dikarenakan banyak faktor salah satu adalah faktor dalam membuktikan unsur 

unsur tindak pidana yang terjadi. 

  Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat terkadang sangat berkaitan 

dengan uang dikarenakan setiap manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar 

menukar yang sah yang digunakan dalam kehidupan dan kebutuhan ekonomi 

masyarakat. Sebagai alat pertukaran yang sah dan diakui negara, uang sering 

menjadi masalah dalam kehidupan setiap orang. Eksistensi uang dalam kehidupan 

masyarakat sangat penting dalam mencapai kebutuhan hidup dan kelanjutan 

kehidupan manusia sebagai alat pertukaran yang sah.. Untuk mendapatkan uang,  

orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, agar kebutuhan atas keuangan pribadi 

maupun keluarganya tercapai. Tetapi tidak sedikit orang mencari uang dengan cara 
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yang tidak halal, seperti dengan menipu, mencuri, merampok dan cara lainnya 

kebutuhannya terpenuhi. Salah satunya dengan modus pengandaan uang dengan 

menjanjikan para korbannya bahwa uang yang disetorkan kepadanya akan berlipat 

ganda ketika berada di bawah penguasaan nya. 

Salah satu kasus penggandaan uang yang sempat banyak diperbincangkan di 

Indonesia adalah kasus dengan tersangka yaitu Dimas Kanjeng Taat Pribadi. 

dimana pada KUHP tidak diatur lebih jelas karena yang berhak menggandakan 

uang sebagai alat pembayaran yang sah adalah Bank Indonesia  (BI). Kasus yang 

menyebabkan banyak korban yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia ini 

menghebohkan Indonesia memiliki kemampuan menggandakan uang. 

Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak jumlahnya 

dari sebelumnya1.  

Secara ilmiah penggandaan uang secara gaib hanya sebagai modus kejahatan 

untuk mengajak orang mengumpulkan uang sebanyak- banyaknya kepada Dimas 

Kanjeng Taat Pribadi yang sebenarnya penggandaan uang secara gaib tersebut tidak 

ada. Penggandaan uang dengan dalil mistis atau secara gaib merupakan modus yang 

dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk mengelabui dan meyakinkan setiap 

orang yang ingin menjadi santri/ pengikutnya agar yakin bahwa uang yang 

disetorkan kepadanya akan berlipat ganda.  

                                                                 
     1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012, Ganda,:http:kbbi.web.id/ganda (Diakses 

Tanggal 28 Februari 2018). 
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     Penggandaan uang yang dilakukannya merupakan modus dengan 

memperlihatkan kepada calon pengikutnya kemampuan secara gaib bahwa uang 

setiap calon santrinya dapat berkembang dengan menyetorkan sejumlah mahar .  

kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejumlah uang yang disetorkan itu diyakinkan 

kepada calon pengikutnya akan dilipatkgandakan secara “ gaib “ dalam jangka 

waktu yang singkat. Tetapi melipatgandakan uang secara gaib itu hanya sebagai 

modus agar calon anggota menyetorkan uangnya dan uang yang disetorkan oleh 

pengikutnya itulah yang akan berkembang menjadi uang dengan jumlah besar.  

     Sejak itu pula banyak terungkap kasus kasus hukum serupa mengenai tindak 

pidana pengandaan uang, seperti yang terbaru adalah di Surabaya yaitu M. Soleh 

44 Tahun yaitu ustad yang membawa uang korban dengan berdalih bisa 

menggandakan uang2. Namun pada nyatanya uang korban tidak dikembalikan sama 

sekali dan masih banyak perkara mengenai tindak pidana pengandaan uang yang 

lainnya apabila dilihat berdasarkan teori kejahatan, menurut Paul Mudigdo 

Moeliono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) menjelaskan bahwa Kejahatan 

adalah perbuatan manusia, yang merupakan  palanggaran norma, yang dirasakan 

merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu 

menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan 

masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk,  

yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.  

                                                                 
        2Jawapos.com.2018.ngaku-ustad-bisa-gandakan-uang-warga-kedopok-gondol-ratusan-juta 

(Diakses Tanggal 22 Maret 2018 ) 
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Perbuatan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sudah melanggar norma ,  

hukum dan sangat merugikan masyarakat banyak. Perbuatannya sudah selayaknya 

harus dihentikan dan diproses secara hukum yang berlaku. Perbuatan yang 

melanggar hukum dengan menggunakan tipu muslihat mengambil uang orang 

dengan sengaja untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggelapkannya patut 

dihukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.  

Berkaitan dengan penegakkan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia,  

untuk membuktikan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka ,  

maka menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP. Kejaksaan adalah satu -satunya 

lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang 

penuntutan dan pembuktian dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan 

peradilan umum. Dalam menjalankan tugas Jaksa Penuntut Umum melimpahkan 

perkara ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu 

bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan.3 

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum dalam 

membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 

harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang 

berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Adapun 

tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa 

                                                                 
3 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi revisi, CV. Sapta Artha Jaya, 

Jakarta.1996.hlm.9 
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terdakwa benar -benar telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah dalam 

hukum pembuktian suatu perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 

184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat -surat, kpetunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, definisi membuktikan 

dalam arti yuridis adalah:memberi dasar - dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan”4 

Dalam mengumpulkan barang bukti Jaksa Penuntut Umum berpedoman 

dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dapat menentukan suatu 

kejahatan tersebut dapat atau tidaknya dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang 

dilarang dalam KUHP. Terkhusus dalam pembuktian mengenai tindak pidana 

pengandaan uang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat materi yang berkaitan dengan 

kejahatan tindak pidana pengandaan uang walaupun pada nyatanya dalam 

masyarakat sering kali Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dengan persoalan 

mengenai suatu tindak kejahatan dengan alasan dapat melakukan pengandaan uang.  

Namun pada nyata nya hingga saat ini Tidak Pidana pengandaan uang tidak 

diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) sehingga Jaksa 

Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian mengena i 

tindak pidana pengandaan uang dikarenakan tidak diatur secara kongkret di dalam 

                                                                 
4 Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Pidana Indonesia , Penerbit Liberty,Yogyakarta, 

1988.hlm 44 
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KUHP. Sehingga diperlukan suatu aturan penegakan hukum yang dapat 

membuktikan bahwa perbuatan pelaku sebagai suatu tindak pidana dan dapat 

dikatakan sebagai suatu tindak pidana serta dihukum sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Pada dasarnya, secara menyeluruh penulis mempunyai ketertarikan untuk 

meneliti tentang TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MODUS 

PENGGANDAAN UANG OLEH PENUNTUT UMUM ( Studi Kasus Kanjeng 

Dimas Taat Pribadi ) 

B. Rumusan Permasalahan 

     Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan penelitian yang diangkat, diantarannya sebagai berikut :  

1. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum  

            dalam mengungkap tindak pidana pengandaan uang ? 

2. Kendala apa saja yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam  

            pembuktian mengungkap suatu tindak pidana pengandaan uang ? 

C. Tujuan Penelitian 

      Selaras dengan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan yaitu :  

1. Untuk mengetahui langkah langkah Jaksa Penuntut Umum dalam 

pembuktian suatu Tindak Pidana  pengandaan uang .  
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2. Untuk mengetahui kendala kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam penanganan pembuktian untuk mengungkap suatu Tindak 

Pidana penggandaan uang. 

D. Manfaat Penelitian  

     Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa ilmu 

pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum mengenai peran jaksa 

penuntut umum dalam proses pembuktian guna mengungkap suatu tindak 

pidana pengandaan uang yang masih banyak terjadi di masyarakat. 

2. Dapat memberikan gambaran dan pengetahuann yang jelas kepada pembaca 

mengenai pengaturan hukum yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana 

pengandaan uang. 

3. Dapat memberikan pengetahuan mengenai langkah langkah yang dapat 

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian suatu 

tindak pidana pengandaan uang. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu cara menambah pengetahuan dalam hal permasalahan 

yang diteiliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir serta 

menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammad iyah 

Malang.  
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2. Bagi Kejaksaan 

Untuk mengetahui solusi solusi yang dapat diterapkan dalam proses 

pembuktian untuk mengungkap suatu Tindak Pidana pengandaan uang yang 

masih banyak terjadi di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses 

pembuktian suatu tindak pidana jika terdapat perkara yang sama dilain hari.  

3. Bagi Kalangan Akademisi 

Untuk digunakan sebagai tambahan wawasan bagi kalangan akademisi 

dalam menambah pengetahuan terkait pembuktian tindak pidana 

pengandaan uang oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri kabupaten 

probolinggo 

F. Metode Penulisan 

     Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran 

secara sistematis, metodelogis, dan konsisten dengan mengadakan analisis. 5 

sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,  

merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya. 6 

     Penjelasan mengenai definisi metode penelitian diatas memberikan 

gambaran kepada penulis bahwa metode penelitian merupakan cara untuk 

                                                                 
 5 Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. CV Rajawali. Jakarta. hlm : 1. 

 6 Dalam Soekanto Sardjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Cet III. UI Press. 

Jakarta. hlm : 3. 
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melakukan kegiatan penelitian ilmiah secara sistematis, teratur, dan mendalam 

sehingga dapat memperoleh sebuah kebenaran dari feomena yang diteliti, untuk 

itu diperlukan sebuah pendekatan penelitian supaya menjadi jelas apakah yang 

akan diteliti, dan harus bagaimana proses dalam penelitian tersebut.  

1. Metode Pendekatan  

     Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menit ik 

beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di 

masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum 

positif yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan 

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

serta pasal 183 sampai 189  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat 

kejadian atau kenyataan pada masyarakat. 7 Kejadian atau kenyataan pada 

masyarakat dalam penelitian ini yaitu mengenai usaha pembuktian yang 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam mengungkap suatu tindak 

pidana pengandaan uang sesuai Undang-Undang yang ada.  

                                                                 
 7 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum. Malang. UMM 

Press. Hal:103 
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Maka pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menit ik 

beratkan pada aturan hukum (Das Sollen) dan dipadukan dengan menelaah 

fakta-fakta sosial (Das Sein) yang terkait dalam penelitian.8  

2. Lokasi Penelitian  

     Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 

dengan pembahasan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelit ian 

lapangan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo , 

dalam hal ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo  

yang terletak di Jalan Panglima Sudirman 14, Kraksaan, Kabupaten 

Probolinggo. Alasan memilih Kabupaten Probolinggo dalam melakukan 

penelitian ini adalah karena menurut pengamatan saya, pernah mengetahui 

terjadinya tindak pidana pengandaan uang yang ditangani oleh Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Probolinggo . Maka dari itu berdasarkan pengamatan 

awal tersebut saya tertarik dengan meneliti di Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Probolinggo.  

3. Jenis Data  

      Dalam sebuah penelitian dan merupakan hal penting yang diperuntukkan 

sebagai bahan kajian khususnya dalam kajian hukum, data atau sumber 

hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam proses analisis secara 

yuridis sosiologis.  

                                                                 
 8 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika. Hal: 

17  
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 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. 9 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yaitu wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Probolinggo mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan,  

melalui wawancara dengan narasumber, yang dianggap memilik i 

keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Data dalam 

penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan tentang penyidikan 

dalam mengungkap suatu tindak pidana penadahan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder 

diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undangan, buku-buku 

literature maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan 

bagi penulis. Sumber data yang terkait antara lain :  

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 

c. Data Tersier 

                                                                 

 9  Soekanto Sardjono & Sri Maudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan 

singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hl. 14. 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

ensiklopedia, jurnal hukum, kamus hukum dan kamus besar bahasa 

Indonesia. Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan 

hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder.  

d.  Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui : 

a. Wawancara  

Wawancara yaitu metode bertatap muka dengan responden untuk 

menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari 

responden pelaku, diantarannya adalah pejabat yang berwenang 

yaitu penuntut umum.  

b.  Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau 

penulusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literature 

atau buku-buku atau jurnal hukum terkait pembuktian 

c. Studi Website atau penelusuran Internet  

Penulusuran penulis dengan menggunakan jaringan internet untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.  
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d. Studi Dokumen  

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengena i 

hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat 

diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informas i 

tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum 

berupa dokumen yang berkaitan dengan upaya upaya Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Probolinggo dalam membuktikan Tindak Pidana 

Pengandaan Uang. 

e.  Teknik Analisa Data  

 Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik 

wawancara, studi kepustakaan, maupun penelusuran internet telah 

dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode Deskriptif 

Kualitatif yaitu mendiskripsikan dengan cara menggambarkan 

kejadian kemudian dianalisa menggunakan Deskriptif Kualitat if.  

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek 

yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran  

lain yang bersifat eksak.  
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G.  Sistematika Penulisan  

 Agar mudah dalam penysunan karya tulis ini, penulis membagi menjadi 4 

(empat) bagian, supaya sistematika penelitian hukum menjadi lebih mudah untuk 

dipahami secara teratur seperti, urutan berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang kajian hukum 

yang akan diteliti bagaimana adanya kesenjangan antara praktik 

dengan teorinya, selain itu juga akan dipaparkan rumusan masalah 

yang akan diteliti, tujuan penelitian, selain itu penulis juga akan 

menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk membahas 

hasil kajian yang akan diteliti.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka,  

terkait landasan teori proses pembuktisn oleh pihak jaksa penuntut 

umum dalam mengungkap suatu tindak pidana pengandaan uang. 

BAB III : PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan serta 

menganalisa secara rinci dan jelas rumusan masalah yang 

berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yaitu berkenaan 

dengan proses pembuktian oleh pihak jaksa penuntut umum dalam 

mengungkap suatu tindak pidana pengandaan uang. 
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BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan mengena i 

pembahasan-pembahasan yang telah diulas pada bagian 

sebelumnya, sehingga dalam bab ini peniliti akan memberikan 

penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, selain itu 

peneliti juga akan memberikan rekomendasi berupa saran dan 

kritik terhadap hal-hal yang menjadi kendala selama proses 

penelitian. 




