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Abstract
Many people take advantage of the situation by misusing the means of cellular
technology communication, one of which is a crime that is a fraud that often
occurs today is fraud by using sophisticated technology tools such as cellular
phones by utilizing Short Message Service services. The problem that will be
discussed is how is the application of evidence in the system of proof of fraud
and whether the supporting factors and inhibiting factors in the application of
evidence in the system of evidence of criminal acts of fraud.
This legal research method uses a type of normative descriptive legal research,
approach to the problem and this study uses a normative juridical approach and
an empirical juridical approach. The type of data is primary data and secondary
data. Data sources are secondary data, tertiary primary data. Data collection
with literature studies, field studies. Data processing is carried out including
data selection and data classification. Data analysis used is qualitative analysis.
From the results of this study the authors found that the application of evidence
in the system of proof of criminal acts of fraud is that the truth must be tested by
means of evidence thus, the means and strength of evidence basically inherent in
each evidence found. Supporting factors in the application of this evidence must
be cooperation between legal institutions and providers of cellular telephone
networks and the active role of victims in resolving fraudulent crimes. The
inhibiting factors in the application of this evidence are the lack of facilities and
infrastructure at the Lampung Police's special cyber unit, the next obstacle if the
perpetrators did not leave their last GPS cellphone, so the Lampung cyber police
could not find out where the perpetrators of the fraud were.
The conclusion is that an act can be said to be criminal fraud if the elements are
fulfilled according to the Law. In carrying out the verification of fraud through
SMS, besides supporting factors in the form of a cyber police team, the task is
specifically to deal with cyber crime.
Keywords: Evidence, Evidence Framework System
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I. PENDAHULUAN
Kejahatan penipuan yang sering terjadi saat ini adalah penipuan dengan
menggunakan alat teknologi canggih misalnya telepon seluler dengan
memanfaatkan layanan Short Message Service (Selanjutnya di singkat SMS),
telah banyak memakan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna
telepon seluler itu sendiri. Sebagai contoh, menurut data Kepala Bidang Pidana
Umum Polda Lampung yang diberitakan media massa, tentang penipuan melalui
telepon seluler di Bandar Lampung, dikatakan bahwa periode Januari sampai
dengan Juli 2017 saja, atau dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, telah terdapat 20
orang pengguna telepon seluler yang mengadukan aksi penipuan dengan grafik
kecenderungan yang meningkat terus dari waktu ke waktu.
Selain dari data tersebut, banyak sekali pemberitaan beredar mengenai penipuan
melalui SMS tersebut, dengan berbagai macam modus operasi yang dilancarkan,
mulai dari undian berhadiah, SMS dari kerabat dan orang tua yang berpura-pura
meminta dikirimkan pulsa, sampai dengan SMS yang mengatakan salah satu
anggota keluarga kita menjadi korban kecelakaan di rumah sakit dan kita diminta
metrasfer sejumlah uang ke rekening rumah sakit yang mereka maksud. Modus
kejahatan penipuan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya dapat dikatakan
sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP
yang menentukan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah
nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan
sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan
piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuan
penjara selama-lamanya empat tahun.
Seperti yang dilakukan Iwan Darmawan Berdasarkan dari berbagai kasus
penipuan melalui SMS terungkap bahwa dalam membuktikan kasus penipuan
dengan modus kejahatan menggunakan telepon seluler melalui layanan SMS ini,
terdapat kesulitan dalam hal membuktikannya, karena jaringan para pelaku
penipuan ini tersebar di daerah-daerah yang mungkin tidak berada ditempat
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korban berdomisili. Terlebih lagi saat belum diwajibkannya pendaftaran bagi
para pembeli kartu telepon perdana pra bayar, dimana orang dengan begitu
mudahnya menggunakan nomor yang terus menerus berganti, tanpa perlu
memberi data yang masuk dalam data base operator atau provider.
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang
mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Harahap,2005).
Syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan
hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sistem
pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh
dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat
bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk
keyakinannya.
Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian:
1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (Conviction in Time), yaitu
ajaran yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata
2) Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (Positief Wettelijke
Bewijstheorie), yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti
yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Raisonnee),
di mana menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim
sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa
apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti
kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang
berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib
menguraikan

dan

menjelaskan

alasan-alasan

apa

yang

mendasari

keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar
dapat diterima oleh akal.
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4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief
Wettelijke Stelsel), yang merupakan penggabungan antara sistem pembuktian
menurut undang-undang secara positif dengan

sistem pembuktian

berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undangundang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem
yang saling bertolak belakang secara ekstrim (Harahap, 2005).
Selain sistem pembuktian di atas, dalam teori modern dikenal juga sistem
pembuktian terbalik (omkeering van het bewujs theori), dimana teori ini
membebankan pembuktian kepada terdakwa. Sistem ini mulai digunakan dalam
perundang-undangan khusus di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 15
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam peulisan skripsi ini secara khusus,
pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penerapan alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana
penipuan?
b. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan alat bukti
dalam sistem pembuktian tindak pidana penipuan?

II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif normatif empiris, yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang
menggunakan konsepsi legil positifis. Konsep ini memandang hukum identik
dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau
pejabat yang berwenang.Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem
normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat
yang nyata.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (state
aproach) dan pendekatan kasus (case aproach).Pendekatan perundang-undangan
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digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum
pidana di Indonesia.Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Penerapan Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana
Penipuan.

Menurut wawancara dengan Haran Simanjuntak jika majelis hakim melihat
kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu
harus diuji dengan alat bukti. Dengan demikian,cara dan kekuatan pembuktian
pada dasarnya melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak, dapat
menyebabkan orang yang terbuktibersalah dan orang yang tidak bersalah
mendapat ganjaran hukuman. Dalam hal ini aspek hak asasi manusia dan
penegakan hukum akan menjadi taruhannya. Sementara itu, ada tidaknya
pengakuan terdakwa pada prinsipnya tidak menghilangkan kewajiban untuk
mengadakan proses pembuktian.
Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakuakan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat
bukti”. Dalam konteks hukum acara, pembuktian merupakan keseluruhan
ketentuan hukum yang mengatur proses pembuktian di depan sidang pengadilan
berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang dan barang- barang bukti
yang diperoleh dan ditemukan. Konsep pembuktian dalam hukum acara
dilandasi dengan teori yang menyangkut bagaimana sistem pembuktian
diterapkan. Adapun maksud sistem pembuktian adalah: “Suatu sistem untuk
mengetahui bagaimana cara meletakan suatu hasil pembuktian terhadap perkara
yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan yang bagaimana yang dianggap
cukup memadai untuk membuktikan kesalahanterdakwa. Dengan demikian
sistem pembuktian adalah sebagai jalan untuk berusaha guna mendekati
sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati”.
Dengan demikian maka melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, di mana
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apabila hasil pembuktian ternyata “tidak cukup” terdakwa dapat “dibebaskan”
dari hukuman. Mengenai dua hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a. Sistem Atau Teori Pembuktian
Menurut wawancara dengan Haran Simanjuntak, sistem ini memadukan unsur
objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.Jika
salah satu diantara unsur itu tidak ada, tidak cukup untuk mendukung
keterbuktian salah atau tidaknya terdakwa.Tidak ada yang dominan diantara
unsur tersebut. Misalnya, andaikan dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa
ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undangundang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi hakim tidak yakin akan
kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan
bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh
bersalah terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi,
keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara
dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang–undang. Dalam hal seperti
ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
Dalam sistem ini, hakim seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana
undang-undang yang tidak memiliki hati nurani dan hanya menjadi alat
perlengkapan pengadilan.Sistem ini berkembang pada jaman pertengahan di
Eropa dan hakim hanya mencocokkan sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan
oleh undang-undang sudah terpenuhi dan undang-undanglah yang berkuasa
menentukan terbukti tidaknya sesorang dalm suatu perkara.Berdasarkan uraian
tersebut maka pelaksanaan pembuktian tindak pidana penipuan melalui sms
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu
ketentuan Pasal 184 KUHAP.
Jika berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP maka akan sangat sulit sekali
pembuktian penipuan melalui sms, misalnya jika nomor telepon pelaku sudah
tidak dapat dilacak karena setelah melakukan penipuan pelaku membuang dan
tidak mengaktifkan kembali nomor hendphonenya. Seperti pada kasus nomor
177/Pid.Sus/2016/PN.Tjk

yang

telah diuraikan

diatas

pihak

kepolisian

mengalami banyak kendala untuk mengungkap terjadinya tindak pidana
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penipuan melalui sms ini.Pihak kepolisian dalam beberapa waktu harus
melakukan investigasi dan bekerjasama dengan pihak oprator cellular untuk
mengetahui keberadaan pelaku.Setelah pelaku tertangkap kembali pihak
kepolisian mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti seperti yang
telah diatur didalam pasal 184 KUHAP.
Pada kasus ini terdakwa ditangkap dikediamannya sehingga kepolisian dapat
menemukan barang bukti yaitu semua barang-barang yang digunakan terdakwa
untuk melancarkan aksinya, yang diperlukan untuk penyidikan.Jika pelaku
tindak pidana ditangkap diempat lain bukan dikediamannya yang merupakan
tempatnya untuk melancarkan aksinya, maka pihak kepolisian akan mengalami
kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti tersebut.Menurut penulis, kategori
yang tepat untuk memasukan SMS sebagai alat bukti sesuai pasal187KUHAP
adalah “surat lain”.Maka dengan keterangan dari para ahli dibidang komuikasi
seperti tersebut diatas,yang menjelaskan akurasi dan verifikasi atas kebenaran
berbagai SMS yang tercetak maka SMS sebagai “surat lain” itu akan mempunyai
nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang - undang. Berdasarkan
wawancara dengan Haran Sinaga bahwa hasil putusan hakim pada ksus perkara
nomor 177/Pid.Sus/2-16/PN.Tjk hasil putusan hakim telah dijelaskan bahwa
majelis hakim hanya berpegang pada surat dakwaan penuntut hukum yang lebih
banyak mengandalkan pendalaman materi pemeriksaan terhadap keterangan
saksi dan keterangan terdakwa. Alat bukti lain yang semestinya dapat
dipergunakan sebagai sarana untuk dapat menjerat Iwan Darmawanmelalui Pasal
378 KUHP terkait dengan penipuan melalui SMS yang mereka lakukan
diabaikan.Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dinilai sebagai alat
bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Kemudian pasal ini
juga telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap sebagai
alat bukti, antara lain:
1.

“Berita Acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi
berita acara, dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu
harus memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat,
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atau dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan
tegas tentang keterangan itu.
2.

Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat
yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu hal atau keadaan.

3.

Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmii dari padanya.

4.

“surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian lain.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum semestinya dapat mengungkapkan print out
contoh-contoh SMS dari para pelaku untuk menunjukkan bahwa tindak pidana
yang mereka lakukan tidak berhenti pada pemalsuan suratdan memberikan
keterangan palsu saja. Akan tetapi print out tersebut dapat dimasukkan dalam
kategori “surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi
dari alat pembuktian lain.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Alat
Bukti Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan.
a.

Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan pembuktian penipuan melalui SMS sebagai berikut:
1)

Adanya kesatuan khusus cyber di Polda Lampung, dalam kasus ini tugas
satuan cyber tersebut melakukan infestigasi selama beberapa waktu untuk
mengungkap terjadinya tindak pdana penipuan. Tim ini menginvestigasi
keberadaan pelaku melalui jaringan GPS handphone terahir yang
ditinggalkan pelaku sebelum berganti nomr handphone.

2)

Adanya kerjasama dengan penyelanggara jaringan telephone cellular dan
provider telephone celluler dalam permintaan data-data terahir nomor
telepon pelaku serta mendapatkan salinan is isms yang dikirimkan oleh
pelaku kepada korban. Kerjasama ini sangat penting karena jika tidak ada
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kerjasama antara satuan cyber Polda Lampung dengan penyelenggara
jaringan telepon celaluler dan provider maka akan sangat sulit bagi
penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengungkap kasus penipun
ini.
3)

Kerjasama yang sinergis antar lembaga penegak hukum dalam paya
pengungkapan penipuan melalui SMSyang telah sangat meresahkan
masyarakat. Kerjasama antara penyidik, penuntut umum dan kehakiman
menjadikan penyelesaian kasus ini seperti apa yang diharapkan oleh
mayarakat yaitu keadilan.

4)

Peran katif korban dalam penyelesaian kasus ini. Pada kasus ini korban
memberikan sehingga kepolisian dapat melaksanakan tugas penyelidikan
dan penyidikan kasus ini. Karena pada kasus yang sama banyak korban
yang enggan melakukan pelaporan dengan berbagai macam alasan
misalnya karena malu dirinya telah menjadi korban penipuan di SMS.

b.

Faktor Penghambat
Selain faktor pendukung adajuga faktor penghambat dalam peneyelesaian
kasus penipuan melalui SMS ini, faktor penghambat ini sekaligus sebagai
kendala dalam penyelesaian kasus ini. Faktor penghambat tersebut anatara
lain:
1)

Kurang tersedianya sarana dan prasarana padakesatuan kusus cyber
polda lampung sehingga membuat terbatasnya ruang gerak dari aparat
penegak hukum dalam penyelesaian kasus ini. Seperti telah dijelaskan
sebelumnya bahwa untu melakukan penyelidikan kasus ini diperlukan
suatu infestigasi kepolisian sedangkan infestigasi ini memerlukan sara
dan prasarana yang memiliki teknologi tinggi.

2)

Kendala berikutnya jika pelaku tidak meningalkan jejak GPS terahir
telepon cellulernya sebelum peaku mengganti nomor teleponnya.
Jejak GPS ini yang menunjukan posisi terakhir telepon celluler terebut
digunakan dari jejak GPS ini dapat diketahui posisi tempat terakhir
pelaku melakukan penipuan.
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3)

Kendala yang dihadapi hakim dalam pembuktian penipuan melali
SMS ini adalah bahwa dalam melaksanakan pembuktian hakim
berpatokan dengan undang-undang belaka, pembuktian yang dianut
oleh hakim adalah pembuktian seperti apa yang telah diatur dalam
undang-undang.

IV. KESIMPULAN
Penerapan alat bukti dalam sistem pembuktian tindak pidana penipuan yaitu
kebenaran harus diuji dengan alat bukti dengan demikian, cara dan kekuatan
pembuktian pada dasarnya melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.
Faktor pendukung dalam penerapan alat bukti ini harus ada kerjasama antara
lembaga hukum dengan penyelenggara jaringan telepon seluler dan peran aktif
korban dalam penyelesaian tindak pidana penipuan. Faktor penghambat dalam
penerapan alat bukti ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana pada kesatuan
khusus cyber polda lampung, kendala berikutnya jika pelaku tidak meninggalkan
jejak GPS terakhir telepon selulernya maka pihak cyber polda lampung tidak
bisa mengetahui posisi tempat terakhir pelaku penipuan.
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