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ABSTRAK 

Haris Dermawan 

1933110420001 

 

Perkembangan teknologi seperti internet memberikan dampak yang baik dan sangat 

membantu bagi manusia namun ada juga yang menyalahgunakannya sehingga 

menimbulkan kejahatan baru seperti kejahatan manipulasi data, spionase, money 

laundering, hacking, pencurian software, penipuan melalui arisan online, dan masih 

banyak lainnya. Salah satu praktek kejahatan berbasis teknologi internet yaitu 

penipuan melalui arisan online sangat banyak terjadi dengan menggunakan berbagai 

modus. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yang pertama yaitu Bagaimana 

pelaksanaan pengaturan tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online berdasarkan 

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kedua bagaimana unsur-unsur 

antara Undang-Undang umum dengan Undang-Undang khusus dalam tindak pidana 

penipuan melalui arisan online, ketiga tentang bagaimana sanksi hukum antara Undang-

Undang Umum dengan Undang-Undang Khusus terhadap pelaku Tindak Pidana 

Penipuan melalui Arisan Online di Kota Medan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis 

masalah yang berkenaan dengan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui 

arisan online di wilayah hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian tesis ini 

merupakan jenis penelitian analisis yuridis empiris dengan jenis kualitatif, metode 

pengumpulan data melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Penanggulangan tindak pidana penipuan melalui arisan online yang sedang 

marak di masyarakat terutama wilayah hukum kota Medan dapat teratasi dengan 

maksimal dengan mengedepankan pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan-

penyuluhan terhadap pengguna media sosial, agar dapat lebih bijak dalam 

menanggapi setiap informasi yang dibaca. Sebagai hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa pengaturan tindak pidana penipuan berdasarkan KUHPidana pasal 378 dan UU 

ITE terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) dan sanksi terhadap pelanggaran pasal ini 

diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Perkembangan 

pengaturan bukti elektronik dapat diketahui sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 

184 ayat (1) KUHAP menentukan lima jenis alat bukti yang sah, lalu dalam Pasal 5 UU 

ITE mengalami perluasan. 

 

Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Penanggulangan 
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ABSTRACK 

Haris Dermawan 

1933110420001 
 

The development of technology such as the internet has a good impact and is very 

helpful for humans, but there are also those who misuse it, giving rise to new crimes 

such as data manipulation crimes, espionage, money laundering, hacking, software 

theft, fraud through online social gatherings, and many others. One of the practices 

of internet technology-based crime, namely fraud through online social gatherings is 

very common by using various modes. The problems discussed in this thesis, the first 

is how to implement the regulation of the criminal act of fraud through online social 

gathering based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 

11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the second is how 

the elements between the general law with the special law in criminal acts of fraud 

through online social gathering, the third is about how the legal sanctions are 

between the General Law and the Special Law against perpetrators of Fraud through 

Arisan Online in Medan City. This thesis aims to analyze problems related to 

overcoming the crime of fraud through online social gathering in the Medan 

Polrestabes. This thesis research method is a type of empirical juridical analysis 

research with a qualitative type, data collection methods through field studies in the 

form of observation, interviews, and documentation. Combating criminal acts of 

fraud through online social gathering which is currently rife in the community, 

especially the jurisdiction of the city of Medan, can be resolved maximally by 

prioritizing prevention by providing counseling to social media users, so that they 

can be wiser in responding to any information read. As a result of the research, it can 

be seen that the regulation of criminal acts of fraud based on Article 378 of the 

Criminal Code and the ITE Law is contained in Article 28 paragraph (1) and 

sanctions for violating this article are subject to criminal sanctions as stipulated in 

Article 45A paragraph (1) of the ITE Law. The development of electronic evidence 

arrangements can be seen as regulated in the provisions of Article 184 paragraph (1) 

of the Criminal Procedure Code determines five types of legal evidence, then Article 

5 of the ITE Law has expanded. 
 

 
 

Keywords: Online Arisan, Fraud, Countermeasures 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari mahluk sosial merupakan wadah 

bagi anggota-anggotanya didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Kebutuhan itu dapat berupa interaksi sosial dan menjalani kehidupan dengan 

semaksimal mungkin. Oleh karenanya, maka manusia yang satu mengadakan 

hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung 

tanpa henti.1 Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara 

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul makaakan ditentukan 

pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di 

Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajibanuntuk menggelar pertemuan arisan 

berikutnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan 

kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang 

dan diundi diantara mereka untuk menetukan siapa yang memperolehnya.2 

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai 

tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya 

suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena 

 

 

1 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 1. 
2 Muhajir Effendy, 2016, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, MenteriPendidikan dan 

Kebudayaan, hlm 50. 
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dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya 

ialah kata sepakat dari para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas 

ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi : 

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.3 

 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu 

kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian 

tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para 

pihak yang membuatnya.4 Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam 

meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditor (pemegang arisan) menerima pinjam 

dari debitor (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah 

pinjam meminjam uang. Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH 

Perdata ialah : 

 

 

 
 

3 Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dariPerjanjian, Jakarta, 
PT.Raja Grafindo Persada, hlm 35 

4 Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta, Kencana 

Prenadamedia Group, hlm 1 
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“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, 

dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengambalikan sejumlah yang 

sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. 5 Perjanjian dalam arisan dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Dalam kasus arisan ini 

Mahkamah Agung (MA) pernah menangani beberapa perkara yang terkait tentang 

pengurus arisan, putusan tersebut yaitu tentang pengurus arisan yang tidak membayar 

uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara yang 

menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2071/K/Pdt/2006. 

Wanprestasi saja tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja 

maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena 

memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa 

untuk tidak melakukan prestasi tersebut.6 Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. 

Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali 

silaturahmi antara manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif 

dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga 

semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara 

yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa yang 

mereka lakukan. Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan 

 
 

5 KUHPerdata 
6 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, PTRaja Grafindo 

Persada, hlm 74 
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pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan tekhnologi 

melalui media sosial yang dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya lebih 

beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan 

orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal. Bagi para oknum, 

tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa 

terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik 

sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian bohong 

ataupun fiktif bahkan secara berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. 

Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku 

kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat 

luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu dalam 

melakukan penipuan. Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 

378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah : “Barangsiapa dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun”7 

Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi 

elektronik. Yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang 

 
 

7 Pasal 378 KUHPidana 
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Republik Indonesia UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Transaksi Elektronik 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan 

computer, dan/ atau media elektronik lainnya. Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkankerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” 

diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang- 

undang Informasi Tekhnologi Elektronik. Artinya pelaku kejahatan dalam arisan 

online ini dapat dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada Undang-Undang 

ini. 

Adapun yang menjadi landasan yuridis yang menjelaskan bahwa tindakan 

penipuan berkedok arisan online merupakan suatu tindak pidana yang dilarang. Untuk 

itu dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, maka perlunya penerapan peraturan 

perundang-undangan tersebut melalui instrumen penegakan hukum terhadap pelaku 

penipuan berkedok arisan online. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang 

menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum 

tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya 

berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) 

untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, 

maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme 
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formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai 

keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Di Indonesia telah banyak 

terjadi kasus penipuan berkedok arisan online, diantaranya terjadi di Palembang, 

Bekasi, Ambon, dan juga Medan. Kasus penipuan arisan online yang terjadi di Bekasi, 

Jawa Barat, dilakukan oleh perempuan berinisial DS dilaporkan para korban di 

Kepolisian Polda Metro Jaya. Pelaku dituding menghimpun dana dari anggota yang 

berjumlah sekitar 3000 orang. DS menjanjikan anggotanya mendapat bagi hasil setiap 

10 hari dan bonus undian berupa logam mulia dan perhiasan. Begitu pula yang terjadi 

dikota Medan, sedikitnya ada dua Laporan Polisi perempuan berinisial SDDS sebagai 

Terlapor yang merupakan bandar/pemilik/owner Arisan Online yang telah dilaporkan 

oleh para membernya Desi TP Tambun di Polrestabes Medan dan saat ini berstatus 

Tersangka sesuai dengan Laporan Polisi dengan nomor : LP/1337/K/VI/2020/SPKT 

Restabes Medan, tanggal 30 Juni 2020, begitu juga dengan membernya yang lain 

bernama P. Nababan yang juga melaporkan SDDS dengan Laporan Polisi nomor : 

LP/1637/VII/2.5/2020/SPKT POLRESTABES MEDAN, tanggal 06 Juli 2020.8 

Alasan korban termotivasi untuk ikut arisan online yaitu tergoda besarnya 

keuntungan yang janjikan oleh pelaku penipuan. Arisan dinilai korban berjalan lancar 

selama enam bulan pertama. Para anggota yang tergiur keuntungan pun terus 

menginvestasikan uangnya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, beberapa 

 

 
8 wawancara Penyidik Polrestabes Unit V Tipidsus Subnit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes 

Medan 
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bulan terakhir pengelola/bandar/owner arisan online yang diketahui tinggal di Desa 

Gajah, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan Sumatera Utara menghilang tanpa 

kejelasan.9 

Adapun faktorfaktor korban tertarik arisan online menurut Amstrong, Kotler 

dan Da Silva disebabkan 4 faktor, yaitu : 

1. Faktor sosial yang didalamnya terdapat kelompok, pengaruh keluarga, dan 

lingkungan, 

2. Faktor personal yang didalalamnya terdapat situasi ekonomi, konsep sendiri, usia, 

dan pekerjaan, 

3. Faktor psikologi yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan 

cara berpikir, 

4. Faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan kelas sosial.10 

 
Terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui arisan online di wilayah Kota 

Medan pada tahun 2020, tidak terlepas dari kurangnya aktifitas masyarakat karena saat 

itu baru terjadinya Pandemi Covid-19 dengan banyaknya pembatasan kegiatan 

masyarakat diluar rumah, sehingga memudahkan para oknum penipu dalam hal ini 

bandar/pemilik/owner arisan online untuk membujuk para korbannya untuk ikut Serta 

 

 

 

9 wawancara Pelapor/Member/Peserta Arisan Online 
10http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article diakses tanggal 25 Mei 2021. 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article
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dalam arisan yang dikelolanya. Perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak 

kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat 

menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang 

telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Hal-hal semacam inilah yang 

menjadi latar belakang terbentuknya cerminan kinerja Kepolisian ditengah masyarakat, 

apakah kepolisian bekerja dengan baik dimasyarakat atau sebaliknya. 

Masyarakat yang tinggal di Kota mempunyai modernisasi dalam 

pengembangan bagaimana mencari berbagai macam cara agar bisa mendapatkan 

penghasilan, baik melalui cara yang baik maupun cara yang melanggar aturan hukum. 

Penegakan maupun pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian 

haruslah konkret dan benar-benar dapat ditegakkan, sehingga hal-hal yang menjadi 

tujuan terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terbentuk ditengah 

masyarakat. 

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap 

kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-unang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 

Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit 

masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian guna masyarakat luas dapat mengetahui tentang sejauh mana 

upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan melalui arisan online selaku pendamping dan pengayom masyarakat 
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dalam rangka mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang timbul dimasyarakat dan 

bagaimana penyelesaian terhadap kasus penipuan melalui arisan online di Polrestabes 

Medan. Sehingga penulis mengangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul: 

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN 

ONLINE DI KOTA MEDAN” (Studi Kasus di Polrestabes Medani). 

 

 

 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah 

yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online 

berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 

2. Bagaimana unsur-unsur antara Undang-Undang umum dengan Undang-Undang 

khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online? 

3. Bagaimana sanksi hukum antara Undang-Undang Umum dengan Undang-Undang 

Khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online di Kota 

Medan? 
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C. Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, sebagai bahan penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai kegiatan 

Arisan Online yang sedan marak ditengah-tengah masyarakat khususnya 

masyarakat yang berada di Kota Medan. 

2. Secara praktis, dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan atau pedoman bagi 

akademisi hukum, dan Penegak hüküm dalam menanggulangi masalah penipuan 

melalui Arisan Online. 

3. Manfaat Praktis 

 

a) Bagi Masyarakat 

 

Dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terhadap modus penipuan 

Arisan Online yang menjanjikan keuntungan yang besar. 

b) Bagi Penegak Hukum 

 

Diharapkan Penegak Hukum mampu dapat menanggulangi pencegahan 

penipuan berkedok Arisan Online yang sedan menjamur ditengah-tengah 

masyarakat khususnya di Kota Medan. 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

 

1. Untuk menganalisis pengaturan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2. Untuk menganalisa kelemahan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam 

tindak pidana penipuan Arisan Online. 

3. Untuk mengetahui penanggulangan korban penipuan berkedok Arisan Online. 

 

 

 

 

E. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

Kerangka teori dan penelitian harus dengan bersama tujuan dan fungsinya 

untuk menambah pengetahuan ilmiah seseorang peneliti ilmu hukum tidak boleh 

menilai teori dari sebuah kenyataan, fakta-fakta hukum ada di lingkungan masyarakat. 

Ketika melakukan penelitian seorang peneliti ilmu hukum haruslah senantiasa 

mendasarkan diri pada teori yang ada, kemudian hasil penelitian yang di buat dapat 

mendukung, memperluas serta mengkoreksi teori tersebut11. 

Adapun teori yang harus digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini 

ialah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 
11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 139. 
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1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan 

 

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk 

mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. 

Tindak Pidana Adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan 

hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kejahatan sebagai perbuatan yang jahat 

yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma. 

Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan atau dalam istilah Upaya Penal yakni 

merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, 

yakni   tindakan   yang   dilakukan    sesudah    kejahatan    terjadi    dengan 

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. 

2. Kerangka Konseptual/Definisi Operasional 

 

Kerangka Konseptual atau definisi operasional adalah teori untuk mengatasi 

kesalahan kajian dalam penelitian ini, maka diberikan batasan pengertian atau 

penjelasan sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi dengan 

materi yang akan diteliti. Defenisi operasional sebagai berikut : 

a. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. 

b. Arisan Online adalah suatu arisan berbasis online sama seperti arisan biasapada 

umumnya. Perbedaan arisan online dengan arisan biasa ialah pada arisan online 
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para pihak yang ikut dalam arisan online tersebut tidak salingbertemu tetapi saling 

berkomunikasi dalam media sosial. 

c. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan jaringan media 

elektronik lainnya. 

 

 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian ialah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.Agar dapat menjadikan penelitian ini haruslah terealisir 

sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka dari itu perlu adanya langkah-langkah yang 

berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan12. Metode adalah rumusan cara-cara tertentu 

secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan 

menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah13. 

Adapun penyusunan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang ada sangkut pautnya dengan Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan 

 

 
hlm. 2 

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, 

 
13 Sutrisno Hadi, Metode Reseach ,Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 

1990, h. 4. 
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Arisan Online berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian Analisis Yuridis Empiris. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (library 

research) dengan cara mengkaji : 

a. Bahan Hukum Premier, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang- 

undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuanperaturan yang berlaku. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para 

ahli maupun peneliti terlebih dahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum premier 

dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular 

(content analisys) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan kemudian diajukan 

saran-saran. 

3. Bahan Hukum 

 

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni: 

1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder ialah melengkapi suatu sumber atau bahan hukum 

primer untuk digunakan pula sumber bahan hukum sekunder yang akan 

diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari 

permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, media 

massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi 

penulisan. Buku yang peneliti ambil menjadi sumber sekunder dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1) Menerobos Positivisme Hukum, Karya Faisal. Buku ini membahas tentang 

hukum positif yang berlaku di Indonesia 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya Muhajir Effendy.Muhajir Effendy, 

Buku ini tentang bahasa-bahasa Indonesia yang sulit untuk dipahami 

3) Perikatan yang lair dari Perjanjian, Karya Kartini Muljadi Gunawan 

Widjaja. Buku ini membahas tentang Perjanjian-perjanjian yang terjadi 

sebagai perikatan bagi para pihak yang menyepakati perjanjian 

tersebut. 

4) Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Karya Ahmadi Miru. Buku 

ini membahas tentang berbagai macam perjanjian ataupun   kontrak 

yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perikatan 
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5) Metode Penelitian Hukum, Karya Bahder Johan Nasution. Buku ini 

membahas tentang cara-cara penelitian hukum   sehingga   penulis 

mampu menyelesaikan tesis ini 

4. Analisis Data 

 

Langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal ini adalah 

ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum 

yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian 

diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban 

khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan beberapa 

penafsiran, antara lain penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran 

sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/memperhatikan susunan pasal yang 

berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang ada di 

dalam undang undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang 

lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. Sedangkan, penafsiran otentik 

adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan itu sendiri14. 

G. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada 

keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan sehingga mempermudah 

 

 

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, 2006, hlm.93. 
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dalam proses penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulis. Keseluruhan hasil 

penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian 

ini akan dituangkan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Pelaksanaan pengaturan tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online 

berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Bab III : Unsur-unsur antara Undang-Undang umum dengan Undang-Undang 

khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online. 

Bab IV : Sanksi hukum antara Undang-Undang Umum dengan Undang- 

Undang Khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online di 

Kota Medan. 

Bab V : Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, 

disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup. 

 
 

H. Orisinalitas Penelitian 

 

Peneliti melakukan Penelitian terhadap Penanggulangan penipuan melalui 

Arisan Online di Kota Medan. Akan tetapi, dari penelusuran perpustakaan di 

Universitas Prima dan beberapa fakultas hukum pada beberapa perguruan tinggi, tidak 

ditemukan penelitian yang materi penelitiannya mengenai Penanggulangan penipuan 
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melalui arisan online di Kota Medan. Penelitian yang meneliti tentang tindak Penipuan 

melalui Arisan Online, diantaranya adalah : 

1. Skripsi dari Resto Wicaksono, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 

2019, Nim 502019449, “AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN 

ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, 

Akibat hukum terhadap Arisan Online yang penyusun paparkan bahwa bagaimana 

jika terjadinya wanprestasi dan tentang hak dan tanggung jawab para pihak dalam 

melakukan Arisan Online. 

2. Skripsi dari Penita Azriani Nababan,Nim: 150200194, Universitas Sumatera Utara, 

Tahun 2020, “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI 

ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2016TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 

11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 503/PID.SUS/2018/PN JMB)”, pembuktian 

tindak pidana penipuan melalui arisan online Bahwa hakim memberikan putusan 

bersalah kepada pelaku arisan online pada pasal 45 A ayat (1) UU RI NO 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Iinformasi dan 

Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik namun hukuman yang dijatuhkan lebih 
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ringan dari tuntutan jaksa sehingga penanggulangan penipuan melalui arisan online 

mesih belum memenuhi rasa keadilan bagi korban penipuan tersebut. 



20  

 

 
 

BAB II 

 

PELAKSANAAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI 

ARISAN ONLINE BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI 

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
 

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik 

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. 

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan 

menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di 

kalangan ilmuwan diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia 

baru yang tercipta yang dinamakan cyberspace yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis 

komputer.15
 

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang 

yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan 

internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar 

 

15 Ariska Octarina, “Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada JejaringSosial 
Di Media Internet”, http://alumni.unikom.ac.id diakses tanggal 20 oktober 2021 

http://alumni.unikom.ac.id/
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informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, 

dengan cepat, praktis dan murah.16 Walaupun ada banyak manfaat disadari, internet 

juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik 

seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini 

terjadi karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar 

dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang 

disebarluaskan.17 

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga 

harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Adanya 

undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan 

dalam undang-undang ite, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum 

dalam pelaksanaan dilakukan sendiri, segala akibathukum dalam pelaksanaan transaksi 

elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. 

Menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah 

mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan 

teknologi informasi telah memudahkan kita mencari dan mengakses informasi dalam 

dan melalui sistem komputer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau 

 

 

16 Intanavril, “Pengaruh Internet Terhadap Kehidupan”, 

http://intanavril.blogspot.com/2013/01/d diakses tanggal 23 oktober 2021 
17 Octahyuuga, Dampak Negative dan Positif Dari Internet.http://octahyuuga.wordpress.co 

m/2009/03/02/ diakses tanggal 23 oktober 2021 

http://intanavril.blogspot.com/2013/01/d
http://octahyuuga.wordpress.co/
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melakukan tukar-menukar informasi dengan cepat. Jumlah informasi yang tersedia di 

internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan waktu.18 

Dengan adanya UU ITE ini orang atau individu tak bisa sesuka hatinya 

berperilaku di dunia maya seperti menyebarkan muatan yang melanggarkesusilaan, 

perjudian, penghinaan   dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau 

pengancaman. Orang tersebut juga terancam hukum pidana bila menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik, serta informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antar golongan (SARA). Harapan supaya menjadikan masyarakat 

semakin menghargai perbedaandan saling menghormati satu dengan yang lainnya. 

Jadi yang melatarbelakangi adanya UU ITE ini bertujuan untuk Menjamin kepastian 

hukum dibidang cyber ini.19 

Ada 6 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk perancangan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber sebagai berikut: 

1. Untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi, 

hukum pidana merupakan sarana terakhir (ultimum remedium), karena 

pemanfaatan hukum administrasi danhukum perdata lebih penting. 

 

18 Mastur, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional” Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 2 
Juni 2016,4-5 

19 Abdi Yuhana, “Beberkan Pentingnya Pemahaman UU ITE” (JawaPos.com 24 April, 

2017),Hlm 1. 
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2. Ketentuan hukum pidana harus menguraikan perbuatan yang dilarang secara 

tepat,spesifik dan menghindari perumusan yang samar-samar. Ketentuan tersebut 

perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antaraperbuatan yang berkaitan dengan 

keleluasaan pribadi seseorang dengan memperoleh kebebasan informasi. 

3. Dalam kriminalisasi perlu diuraikan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana 

pada masing-masing Negara oleh karena itu perluasan ketentuan yang digunakan 

sebagai acuan eksplisit atau implisit digunakan untuk menerapkan hukum pidana, 

maka ketentuannya jugaharus jelas. 

4. Prinsip kesalahan pada sipembuat atau asas kulpabilitas dan tujuan suatu perbuatan 

kejahatan selalu dijadikan bagian dari unsur pertanggung jawaban pidana dalam 

kejahatan ciber. 

5. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dipidana karena seseorang lalai 

melakukan sesuatu atau delik omisionis, perlu didasari pada pertimbangan- 

pertimbangan yang mendalam. 

6. Pelanggaran terhadap kebebasan pribadi merupakan delik aduan. 

 

Setiap negara dihimbau agar melakukan aksi nasional pemberantasan 

kejahatan siber secara bersama-sama melalui kerja sama karena kejahatan ciber 

sering dilakukan lintas negara. Kebijakan penanggulangan kejahatan siber yang 

diharapkan oleh kongres PBB adalah melakukan kriminalisasi terhadap 

penyalahgunaan teknologi Informasi. Selanjutnya dalam uiraian PBB dikemukakan 

bahwa ketentuan hukum pidana tersebut hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus 

serius, terutama yang berkaitan dengan data yang sangat sensitif atau informasi rahasia 
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yang dilindungi oleh hukum. Ketentuan tersebut harus menggambarkan secara jelas 

dan tepat tentang perbuatan pidana yang dimaksud, dan bukan dirumuskan secara 

umum dalam hu bungannya dengankebebasan pribadi. Perlu juga dibedakan tentang 

tingkat kesalahan sipembuat ketentuan tersebut perlu menunjukkan perhatian pada 

fakta-fakta mengenai hal yang terjadi sesungguhnya dimasyarakat, serta memberi 

peluang kepada penegak hukum untuk mempertimbangkan tentang beberapa bentuk 

pelanggaran, dan berbagai keinginan dari korban yang disampaikan kepada 

kejaksaan.20 

Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan 

terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan 

transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan 

pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat- 

akibat negatifnya seminimal mungkin. Mendasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah 

Republik Indonesia merasa perlu mengusulkan rancangan Undang-Undang yang 

mengatur kegiatan informasi dan transaksi elektronik, karenanya Depertemen 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui direktorat jenderal aplikasi 

telematika telah menyiapkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang dan 

Transaksi Elektronik (RUU ITE) setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1999, 

pada akhirnya RUU ITE disetujui menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2018, 

 

20 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 

2013), Hlm.101-102. 
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Presiden Republik Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

memberlakukannya sejak tanggal 21 April 2008, dan dikaji dari sejarah pembentukan 

hukum di Indonesia merupakan merupakan hukum yang sensasional, dan sangat 

eksklusif.21 

UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru 

untuk mengatur kegiatan cyber space di Indonesia. Beberapa aspek-aspek penting yang 

diatur didalam UU ITE sebagai berikut: 

1. Aspek Yurisdiksi. 

 

Aspek yurisdiksi digunakan pendekatan prinsip perluasan yurisdiksi (ekstra 

territorial yurisdicsion) karena transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas 

teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional. 

2. Aspek pembuktian elektronik (e-evidence) 

 

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah 

dimuka pengadilan. 

3. Aspek informasi dan perlindungan konsumen. 

 

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib 

menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat- syarat 

kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. 

4. Aspek tanda tangan elektronik 
 

 
21 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: PritaMulyasari, 

(Jakarta,Rineka Cipta,2009), Hlm.134. 
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Aspek tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang 

sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan 

sebagaimana ditetapkan didalam UU ITE. 

5. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik 

 

Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan 

pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. 

6. Aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik 

 

Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk 

tanda tangan elektronik yang dibuat. Aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, 

informasi transaksi elektronik atau Aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, 

informasi transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem 

elekronik secara handal aman dan beroperasi sebagaimana mestinya serta 

penyelenggara sistem elektronik dan tanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan/keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya. 

7. Aspek tanda tangan digital (digital signature) 

 

Penggunaan digital signature dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan 

memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin 

keandalannya secara teknis. 

8. Aspek transaksi elektronik. 

 

Kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun 

dalam privat dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik 

memikat para pihak seta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum 
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yang berlaku bagitransaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 

 

9. Aspek nama domain ( domain names) 

 

Aspek nama domain yang digunakan sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) oleh 

seseorang dimana orang yang dimaksud berhak memiliki namadomain berdasarkan 

prinsip first come first serve dan informasi elektronik yang disusun menjadi karya 

intelektual, desain situs internet, dan karya- karya intelektual yang ada didalamnya 

dilindungi sebagai HKI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Aspek perlindungan privacy 

 

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data 

pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

11. Aspek peran pemerintah dan masyarakat 

 

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Aspek perlindungan kepentingan umum 

 

Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan 

sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang 

mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta pemerintah 

menetapkan instansi tertentu harus memiliki back up e- data dan data on-line.22 

13. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai berikut : 
 

 

22 Danrivanto Budhijanto,Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE2016, 

(Bandung,PT Refika Aditama,2017), Hlm.5-7 
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a) Menyebarkan informasi dan elektronik yang bermuatan pornografi,perjudian, 

tindak kekerasan, penipuan 

b) Menggunakan dan mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan 

cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, 

merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem 

elektronik. 

c) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan sistem elektronik dengancara 

apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, 

atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik 

pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi. 

d) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik 

dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, 

merusak atau menghilangkan informasidalam komputer atau sistem elektronik 

menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat 

menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan 

subjek hukum internasional. 

e) Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari 

program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik 

yang dilindungi negara menjadi rusak. 

f) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara 

tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun dari luar 

negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik 
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yang dilindungi oleh negara.23 

 

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan 

transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana ciber. Materi UU ITE tersebut 

merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan Internasional, cakupan 

materi UU ITE, secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen 

elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, 

sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas 

kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan 

pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan tersebut adalahinstrumen 

internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika 

dan Asia, substansi pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITEmencakup hukum 

pidana materiil yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori siber, 

pedoman yang digunakan ialah convention on cybercrime. 24 Jadi banyak yang 

melatarbelakangi adanya UU ITE selain meminimalisir cybercrime yang terjadi dalam 

masyarakat juga membantu pemerintah karena dengan adanya UU ITE membantu 

pemerintah untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintahan.25 

Namun jika boleh berkilas balik, UU ITE berangkat dari kenyataan bahwa 

pemanfaatan Teknologi Informasi seyogianya memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan mendorong tercapainya cita-cita dari 

 

 

23 Ibid, Hlm, 8. 
24 Ibid, Hlm.8-9. 
25 Ibid, Hlm.134-135. 
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tujuan bernegara. Namun tidak sedikit juga justru menimbulkan kompleksitas 

permasalahan dari sisi teknis, penyebaran pembangunan, ekonomi hukum dan budaya 

di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2008 telah diterbitkan 

UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) yang merupakan Undang-Undang 

pertama dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk 

legislasi yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan 

dan dalam bidang pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun 

dalam dinamika penerapannya diperlukan perubahan penyesuaian kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat. Beberapa kasus hukum yang didasarkan atas pasal 27 ayat 

3 banyak digugat dan dipertanyakan terutama mengenai ancaman sanksi pidana yang 

diatur dalam pasal 45 ayat 1. 

Sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan revisi UU ITE 2008. 

Puncaknya terjadi pada Rapat Paripurna 27 oktober 2016 ketika DPR RI menyetujui 

RUU Perubahan atas UU ITE 2008 sebagai Undang-Undang oleh Presiden sebagai 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan resmi berlaku tanggal 25 November 

2016. 

Ada lima poin penting dan baru yang membuat UU ITE 2016 ini relevan 

dengan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat yang menggunakan dunia maya 

sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, yaitu : 

1) Menghindari penahanan serta merta dengan menurunkan pidana penjara dari 6 

(enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun dengan penurunan ancaman ini, pihak 

pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang sama hingga dapat dibuktikan di 
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Pengadilan siapa yang benar, terlapor tidak perlu ditahan terlebih dahulu karena 

ancaman penjaranya dibawah 5 tahun. 

2) Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk 

dilupakan” pada ketentuan pasal 26. Nantinya penyelenggara sistem elektronik 

wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah 

kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan 

pengadilan dan penyediaan mekanismenya. 

3) Memberi perlindungan masyarakat dari konten negatifnya. Terdapat dua cara yaitu 

perlindungan dari segi pembatasan akses penyebaran dan dari segi pendidikan. 

Dalam hal konten, pemerintah selalu mendapat masukan dari berbagai pihak 

terutama terkait pornografi dan judi. 

4) Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneia dengan 

mengubah pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan, dariyang sebelumnya 

diatur dalam peraturan pemerintah menjadi diatur dalam Undang-Undang. 

5) Penegasan bahwa bukti hukum yang sah dari hasil intersepsi adalah intersepsi yang 

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum. 

Lima poin tersebut menjadi pembeda dalam UU ITE 2016, berkat kehadiran tata 

cara dan substansi baru pencarian rasa keadilan untuk masyarakat. 
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B. Pengaturan Tindak Pidana penipuan melalui Arisan Online Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam 

masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami 

pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk 

yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki 

banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua 

masyarakat indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu 

sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik, dan dengan 

perkembangan yang begitu pesat dalam penggunakan sosial media atau bertransaksi 

dalam sosial media memberikan dampak negatif dan positif. Dampak positif seperti 

menambah wawasan dan hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dalam menggunakan 

media sosial, sedangkan dampak negatifnya seperti timbulnya kejahatan yang banyak 

meresahkan masyarakat, tindak pidana yang timbul dalam informasi dan transaksi 

elektronik harus diatasi dengan aturan-aturan didalam masyarakat supaya tidak 

semakin banyak tindak pidana yang merugikan masyarakat. 
 

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 



33  

 

 
 

pemerintah. 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.26 

Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan dan meresahkan didalam 

masyarakat, maka perlunya dibuatnya Undang-Undang yang mengurangi adanya 

kejahatan dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh 

pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat 

pada waktu dibentuknya Undang-Undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya 

seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah 

atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan 

yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.27 

Salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ITE adalah 

semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus 

berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Dengan 

adanya Undang-Undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan 

kesalahan sehingga mengurangi kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.28 

Dalam suatu perubahan, ada individu atau sekelompok orang yang bisa dengan 
 

 

 
 

26 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo 1983). Hlm. 3. 
27 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan 

Pengaturan Celah Hukumnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm 9 
28 Mastur, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional, Vol. 16 No. 2, Juni 2016 hal 1. 
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mudah membaca dan beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan norma- 

norma yang berlaku atau mengikatnya. Tetapi ada juga individu dan komunitas yang 

gagal menyesuaikan diri atau takhluk dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 

Kegagalan beradaptasi ini merupakan cermin dari kondisi pluralitas masyarakat, 

kapabilitas ekonomi, moral dan psikologis. Di antara yang gagal menyikapi dan 

membaca makna perubahan inilah yang kemudian terjerumus dalam perbuatan yang 

menyimpang, seperti perbuatan melanggar hukum atau kriminalitas. 

Sebuah dunia baru akan merupakan lahan yang subur bagi kriminalitas karena 

ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena masa transisi dan adaptasi, sedangkan yang 

kedua belum adanya hukum yang cocok dan berlaku universal. Sebagai dunia baru, 

maka tiap anggotanya masih dalam masa transisi dan adaptasi dalam interaksinya 

dengan anggota lain. Selain itu sebagai dunia baru membuat belum adanya hukum yang 

cocok bagi pelaku tindak kriminal di cyberspace. 29 Bahwa dalam kenyataannya 

masyarakat yang memerlukan aturan yang pasti dalam mengatasi kejahatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Sehingga dibuat aturan atau Undang-Undang yaitu Undang- 

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Harapannya dengan adanya 

aturan tersebut dapat mengurangi tindak pidana kejahatan dalam ITE seperti: 

penghinaan atau pencemaran nama baik dalam menggunakan media sosial, 

 

 

29 Asrini Hanifah,”Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet 

(Cyberporn) Sebagai Kejahatan”, https://core.ac.uk/download/pdf/12350099.pdf, diakses pada tanggal 

23 Agustus 2021 

https://core.ac.uk/download/pdf/12350099.pdf
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pelanggaran hak cipta, berita bohong, perjudian dan masih banyak lagi pejahatan yang 

timbul didalam berinteraksi dalam sosial media. 

Maka dari itu perlunya pengaturan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik. Dibawah ini adalah merupakan beberapa 

pengaturan penegakan hukum atas pelanggaran atau tindak pidana kejahatan dalam UU 

ITE yaitu : 

1. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Aktivitas Illegal 

 

Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal yaitu distribusi atau 

penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal. Tindak pidana yang 

berhubungan dengan aktivitas illegal dalam UU ITE terdiri dari : 

a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) 

 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatanyang melanggar kesusilaan.” 

Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak 

melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah 

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan 

kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan 

“membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan 
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dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.30 

Maka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang yang mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan 

unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan 

pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut 

hukum pidana. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data 

pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) 

seseorang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa: “dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan 

data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights)”. Hak 

pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 

1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari 

segala macam gangguan. 

2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain 

tanpa tindakan memata-matai. 

Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan 

pribadi dan data seseorang. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat 

berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana 

 

30 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 
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disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau 

penyadapan” yang merugikan hak pribadi (privacy rights) seseorang. Pelanggaran 

terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 

enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal 

tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.31 Pelanggaran asusila dalam 

pengertian disini adalah suatu tindakan yangmelanggar kesusilaan yang jenis dan 

bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk 

undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap 

tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen, dan terhadap perilaku- 

perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan 

yang menyinggung rasa asusila, karena bertentangan dengan pandangan orang 

tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi 

pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana 

 

 

31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45. 
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perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat 

setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. 32 Jadi pengertian 

kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai 

kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari dan/atau kesusilaan yang 

berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Di dalam delik kesusilaan 

itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk 

dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak 

hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidakhanya terdapat 

dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah 

tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahtan yang 

terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi 

(ITE). Menurut terjemah Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan 

diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 KUHP.33 

b. Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) UU ITE) 

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Yang dimaksud 

dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi 

 

 
 

32 Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Hukum Bisnis dan 

Investasi, Volume 9 Nomor 2 April 2018, (Mataram: 2016), hlm. 8. 
33 Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Bumi Aksara, 

Jakarta, 1999, Hlm 102. 
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elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak 

melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah 

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang ditujukan 

kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yangdimaksud dengan “membuat 

dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan 

mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. 

Sedangkan arti dari judi dalam Kamus besar bahasa indonesia adalah permainan 

dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, 

kartu) pangkal kejahatan, perjudian liar (dengan cara menebak nomor akhir dari 

undian resmi). Sedangkan Jika orang yang mengadakan main judi dihukum 

menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu 

dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHPidana. Jadi berdasarkan (Pasal 

27 ayat (2) UU ITE) maka sanksi yang diberikan terdapat dalam Pasal 45 (1) 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Jadiakan diberikan sanksi 

jika melakukan perjudian dalam ITE akan mendapatkan sanksi supaya jera didalam 

melakukan kejahatan dan meminimalisir kejahatan didalam masyarakat. 

c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat (3) UU ITE); 

 

“Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 
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elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik”. 

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak 

orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan 

“mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen 

eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang 

dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain 

mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang 

menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui 

pihak lain atau publik. Jadi Pasal 27 ayat (3) ini mempunyai ketentuan pidana atau 

sanksi yang sudah ditetapkan yaitu: dalam pasal 45 ayat (1) “Setiap orang yang 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”34 Sedangkan jika 

berbicara mengenai pencemaran nama baik sudah diatur secara umum dalam 

KUHP pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah 

dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, sebelum dinyatakan dalam undang-undang 

karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan 

pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi 

pencemaran itu terdapat fitnah. Terlebih lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum 

 

34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasUndang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 
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Pidana (KUHP) hal ini telah diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan Pasal 310 

yang berbunyi : 

1) Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah. 

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka muka umum, maka 

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling 

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah. 

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 

terpaksa untuk membela diri. 

Berdasarkan KUHP Pasal 310 di atas, jelaslah bahwa tindakan ini termasuk 

ke dalam perbuatan yang sudah pasti sanksinya. oleh karena itu, untuk dapat 

dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal 

pencemaran nama baik harus terpenuhi. jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, 

maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik. ukuran 

suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain 

masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal 



42  

 

 
 

pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah 

kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut 

kehormatannya dan nama baiknya dimataorang lain. Jadi selain dalam pasal 

27 ayat (3) juga diatur dalam KUHP, tetapi diatur secara khusus dalam UU 

ITE dan sanksi juga sudah ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) dan dengan 

adanya aturan ini dan dengan sanksi yang sudah ditentukan. akan berpengaruh 

untuk mengurangi kejahatan dalam pencemarannama baik sperti yang terjadi 

dalam media sosial yang saling merugikan didalam sosial media. 

d. Pemerasan dan/atau Pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE) 

 
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikdan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” 

Menurut penjelasan Pasal dari Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa: yang dimaksud 

dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak 

melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah 

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang ditujukan 

kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. yang dimaksud dengan “membuat 

dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan 

mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. 
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Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial 

yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan 

dan pengancaman yang saat ini sedang marak. Sekarang sering terjadi tindak 

pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai 

kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang 

menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatubarang yang dikuasai 

dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan 

lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan 

dengan disertai ancaman. Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang 

menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu 

ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 

sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Pasal 368 KUHP 

berbunyi: ”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau 

sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun 

menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling 

lama 9 tahun. ”Penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pemerasan 

dan/atau pengancaman disamaratakan dengan tindak pidana yang berbeda yaitu 

tindak pidana kesusilaan, perjudian, dan penghinaan (pencemaran nama baik). 
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Terlihat dari Pasal 45 ayat 1 UU ITE”.35 

 
e. Berita Bohong yang Menyesatkan dan Merugikan Konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU 

ITE) 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik.” Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. 

Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, 

sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini 

yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Selain itu, untuk 

membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka 

semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu: 

1) Setiap orang. 

 
2) Dengan sengaja dan tanpa hak 

 
3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. 

 

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”. artinya kedua unsurnya harus 

terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai 

dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang 

berpandangan pemikiran salah/keliru).apabila berita bohong tersebut tidak 

menyebabkan seseorang berpandangan salah,   maka tidak dapat   dilakukan 

 

35 Sylverio Chris, Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tdhun 2008, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.Hlm.165-167. 
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pemidanaan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksielektronik. 

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut 

harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. artinya, tidak dapat dilakukan 

pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi 

elektronik.36 Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat 

diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19 Tahun 2016, yaitu: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.37 

f. Menimbulkan Rasa Kebencian Berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2 UU ITE) 

 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA)”. Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya 

permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA 

akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan 

masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Apabila seseorang menuliskan 

 
 

36 Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU 

ITE, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong- 

dan- menyesatkan-dalam-uu-ite/, diakses pada 18 Agustus 2021. 
37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat 1 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/
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status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama 

tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan 

anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara 

langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat 

pelaku.38 Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam 

Pasal45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yakni: “Setiap Orang 

yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” 

g. Mengirimkan Informasi yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti 

yang Ditujukan Secara Pribadi (Pasal 29 UU ITE Jo. Pasal 45B UU 19 Tahun 

2016) 

Pasal 29 UU ITE yang berbunyi Setiap dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 

Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan 

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 45B UU 19/2016 Setiap 

Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik 

 

 
 

38 Josua Sitompul, “Pasal Untuk Menjerat Penyebar Kebencian Sara Di Jejaring Sosial”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interprestasi-pasal-28-ayat-2- 
undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik, diakses pada tanggal 8 

September 2021. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interprestasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interprestasi-pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik
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dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti 

yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Dalam penjelasan Pasal 

45B UU 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga 

di dalamnya perundangan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, 

psikis, dan/atau kerugian materiil.39 

h. Dengan Cara Apapun Melakukan Akses Illegal (Pasal 30 UU ITE) 

 

Pasal 30 ayat 1 UU ITE :“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakatau 

melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milikorang lain 

dengan cara apapun”. Artinya dalam Pasal 30 ayat 1 UU ITE ini adalah dilarang 

untuk mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja 

dan cara apapun jika tidak ada hak didalam mengakses atau sistem elektronik, 

karena dalam UU ITE Pasal 46 ayat 1 ada sanksinya yaitu: “Setiap Orang yang 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). ”Pasal 30 Ayat 2 UU ITE : “setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum mengakses komputer dan/atau 

 
 
 

39 Abi Jamman Kurnia, “Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pengancaman”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2025/ancaman, diakses pada 8 September 2021 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2025/ancaman
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2025/ancaman
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sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Sanksi Pasal 30 ayat 2 ini terdapat dalam 

Pasal 46 ayat 2 yaitu: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Dalam 

penjelasan Pasal 30 ayat 2 UU ITE adalah: Secara teknis perbuatan yang dilarang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan : 

1) Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha 

mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk 

menerimanya; atau 

2) Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima 

oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah.40 

Pasal 30 ayat 3 UU ITE : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun 

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” 

Terdapat sanksi jika melanggar pasal 30 ayat 3 yaitu terdapat dalam pasal 46 UU 

ITE yaitu :“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Jika kita 



41 Penjelasan Pasal 30 Ayat 3 UU ITE 

49 

 

 

 
 

melihat penjelasan Pasal 30 ayat 3 UU ITE yaitu: Sistem pengamanan adalah sistem 

yang membatasi akses komputer atau melarang akses ke dalam komputer dengan 

berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan 

yang ditentukan.41 

i. Intersepsi atau Penyadapan Illegal Terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik 

dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU No 19 Tahun 2016) 

Pasal 31 ayat 1 : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang 

lain”. Dan sanksi jika melanggar pasal 31 ayat 1 terdapatdalam pasal 47 UU 

ITE adalah : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah)”, pengecualian aturan penyadapan atau intersepsi diberikan dalam 

rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan 

dan komisi pemberantasan korupsi. penyadapan dalam rangka penegakan hukum. 

Ketentuan Pasal 31 UU ITE (sekarang Pasal 31 UU 19/2016) mempunyai maksud: 

 Pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. 

 Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam 



43 Penjelasan Pasal 31 Ayat 1 UU ITE 

50 

 

 

 
 

rangka penegakan hukum. 

 

 Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka 

penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan UU.42 

Jika kita melihat penjelasan Pasal 31 ayat 1 dalam UU ITE adalah : yang dimaksud 

dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, 

merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik 

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti 

pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.43 Pasal 31 ayat 2 UU ITE “setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi 

atas transmisi informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat 

publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu 

milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun 

yangmenyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.” 

Dan akan mendapat sanksinya yang terdapat dalam Pasal 47 UU ITE, “Setiap 

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” 

 

42 Try Jata Ayu Pramesti “Perbedaan Menyadap dan Merekam”, https://www.hukumonline. 

com/klinik/detail/ulasan/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam/,diakses pada pada 
tanggal 9 September 2021 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam/%252Cdiakses
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2. Tindak Pidana yang Berhubungan Dengan Ganggun (Interferensi) 

 

a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interference Pasal 32 

UU ITE) 

Pasal 32 ayat 1 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan 

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik 

publik”. Sanksi terhadap pasal 32 ayat 1 terdapat dalam Pasal 48 ayat 1 “Setiap 

orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.44 Pasal 32 ayat 2 UU ITE 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa 

pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sanksi terdapat 

dalam 48 ayat 2 UU ITE“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 

(sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah)”. Oleh karena itu, tindakan seseorang yang menyalin data dalam hal ini 

adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan 

hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Jo. Pasal 32 

 

44 Pasal 48 Ayat 1 UU ITE 
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UU ITE.45 Pasal 32 ayat 3 UU ITE .“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan 

keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”. Dan sanksi jika melanggar pasal 

32 ayat 3 terdapat dalam pasal 4 8 ayat 3 “Setiap orang yang memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah)”. 

b. Gangguan Terhadap Sistem Elektronik (System Interference Pasal 33 UU ITE) 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau 

mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimanamestinya”. 

Sanksi jika melanggar Pasal 33 terdapat dalam Pasal 49 UU ITE“Setiap orang yang 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Artinya dengansengaja dan tanpa hak 

yang berakit terganggunya sistem elektronik Pelanggaran yang dimaksud dalam 

pasal tersebut bisa virus dan worm komputer, sebagaimana telah kita ketahui bahwa 

virus, worm, dan jenis malware lainya dapat mengganggusistem elektronik menjadi 

 

 

45 Nico Poltak Sihombing, “Jerat Hukum Jika Menyalin Data Milik Orang Lain Tanpa Hak”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ab4ac2c2d5c4/jerat-hukum-jika 

menyalin-data-milik-orang-lain-tanpa-hak/, diakses pada 10 September 2021 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ab4ac2c2d5c4/jerat-hukum-jika%2520menyalin-data-milik-orang-lain-tanpa-hak/%252C%2520diakses
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ab4ac2c2d5c4/jerat-hukum-jika%2520menyalin-data-milik-orang-lain-tanpa-hak/%252C%2520diakses
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tidak berkerja sebagaimana mestinya, jelas ini termasuk pelanggaran yang tertera 

pada Pasal 33. Pembuatan malware oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

sangat meresahkan orang banyak. 

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (pasal 34 UU ITE) 

 

Pasal 34 (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, 

menyediakan, atau memiliki”: 

a. Perangkat keras atau perangkatlunak komputer yang dirancang atau secara 

khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 

b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang 

ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan 

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 

dengan Pasal 33. 

Dan jika melanggar Pasal 34 UU ITE maka akan dikenakan Pasal 50 UU ITE 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (pasal 35 UU 

ITE) 

Pasal 35 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 



54  

 

 
 

hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang 

otentik”, sanksi jika melanggar Pasal 35 UU ITE terdapat dalam Pasal 51 ayat 1 “Setiap 

orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. 

Tujuan pengaturan Pasal 35 UU ITE ialah menjaga dapat dipercayanya 

informasi atau dokumen elektronik (reliability) khususnya dalam transaksi elektronik. 

Keautentikan mengindikasikan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat 

dipercaya (reliable). Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan keautentikan suatu informasi atau dokumen elektronik, yaitu sumber dan 

konten. Suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan autentik apabila: 

a. Sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan 

untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik yang dimaksud; dan 

b. Kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber. 

 

Dalam Pasal 35 UU ITE, autentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga mencakup data milik perusahaan, atau pribadi 

yang dibuat oleh mereka. Sedangkan yang dimaksud konten yang autentik ialah 

bahwa informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen 

elektronik ialah muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dikirimkan oleh 
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sumber yang dimaksud.46 

 

5. Tindak Pidana Tambahan (accessoir, Pasal 36 UU ITE) 

 

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Artinya setiap orang dengan unsur sengaja 

dan tanpa hak melawan hukum sanksinya adalah Pasal 36 UU ITE dan dalam Pasal 51 

ayat 2 yaitu: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

36dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. 

6. Pemberatan-Pemberatan Terhadap Ancaman Pidana (Pasal 52 UU ITE) 

 

a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan 

pemberatan sepertiga dari pidana pokok. 

b. Menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan 

pemberatan sepertiga dari pidana pokok. 

c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan 

Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Pemerintah dan/atau 

yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah 

 
 

46 Abi Jamman Kurnia, “Kejahatan Siber WNI yang Menggunakan Identitas WNA”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d3d3f15c110/kejahatan-siber-wni-yang- 
menggunakan-identitas-wna/, diakses pada 10 September 2021 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d3d3f15c110/kejahatan-siber-wni-yang-menggunakan-identitas-wna/%252C%2520diakses
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d3d3f15c110/kejahatan-siber-wni-yang-menggunakan-identitas-wna/%252C%2520diakses


56  

 

 
 

sepertiga. 

 

d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan 

Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau 

badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada Lembaga Pertahanan, Bank 

Sentral, Perbankan, Keuangan, Lembaga Internasional, Otoritas Penerbangan 

diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal 

ditambah dua pertiga. 

e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 

Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua 

pertiga. 

Dalam Pasal 52 yang mengatur tentang pemberatan-pemberatan terhadap 

ancaman pidana seperti menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak 

dikenaan pemberatan sepertiga dari pidana pokok, terhadap komputer dan/atau sistem 

elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikmilik Pemerintah 

dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok 

ditambah sepertiga, terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis 

termasuk dan tidak terbatas pada Lembaga Pertahanan, Bank Sentral, Perbankan, 

Keuangan, Lembaga Internasional, Otoritas Penerbangan diancam dengan pidana 

maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. 
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Sedangkan dalam penjelasan UU ITE ayat 4 yaitu: setiap perbuatan melawan 

hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 

Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atauoleh pengurus 

dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk: 

a. mewakili korporasi; 

 

b. mengambil keputusan dalam korporasi; 

 

c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; 

 

d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi. 
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BAB III 

 

UNSUR-UNSUR ANTARA UNDANG-UNDANG UMUM DENGAN UNDANG- 

UNDANG KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI 

ARISAN ONLINE 

 

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan 

Undang-Undang Umum (KUHPerdata dan KUHPidana) 

Selama ini, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal 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.”47 

Dari sisi hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan 

sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa 

orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang 

memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai 

 
 

47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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semua anggota memperolehnya. Arisan Sebagai Perjanjian Menurut hemat kami, 

ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang 

atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para 

peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian, walaupun arisan dilakukan secara online. 

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata 

sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah 

suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk 

tertulis.48 

Putusan Mahkamah Agung pada perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan 

hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung (MA) pernah 

menangani beberapa perkara terkait dengan pengurus/pemilik/owner arisan yang tidak 

membayarkan uang arisan kepada peserta/member arisan. Dalam salah satu putusan 

perkara menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, 

dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa “Penggugat dengan 

para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta/member, 

sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus/Pemilik/Owner, dan di dalam arisan 

tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai 

kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya 

arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan 

 

48 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus/Pemilik/Owner 

bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta 

apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan 

yang diikuti.” Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan 

negeri   dan   pengadilan   tinggi   yang   menyatakan   bahwa   “Tergugat   sebagai 

ketua/pengurus/Pemilik/Owner arisan telah melakukan perbuatan ingkar 

janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang 

menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati”. Dari putusan tersebut 

dapat disimpulkan antara lain bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan 

pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. 49 Hubungan arisan tersebut 

timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak 

yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar 

wanprestasi. Pada kasus tersebut, dimana Owner yang penulis asumsikan sebagai 

ketua/pengurus/bandar arisan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan 

hak peserta lain yang seharusnya mendapat uang arisan kepada peserta yang 

mendapatkan arisan, padahal para peserta arisan telah menyerahkan uang arisan pada 

pengurus arisan. Alasan owner tidak membayar karena peserta (member) lain juga 

belum membayar. Padahal, sesuai perjanjian awal dengan para member bahwa owner 

penanggung jawab penuh. (bicara secara lisan/lwt medsos). Dan owner juga tidak 

melakukan upaya untuk menarik iuran arisan dari member yang lain yang sudah 

 
 

49 internet : https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=897 



61  

 

 
 

mendapat lebih dulu. Sehingga merugikan member yang sudah berbulan bulan belum 

dibayar. Dalam hal ini, maka member yang merasa telah dirugikan dapat menggugat 

secara perdata pengurus/bandar/owner arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya 

atas dasar wanprestasi. Namun, menurut hemat penulis, mengenai tugas dan tanggung 

jawab dari seorang bandar/pengurus/owner arisan pada setiap kasus memang tidak 

dapat disamaratakan. 

Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan lainnya. Yang 

perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang berjalan pada 

praktiknya pengurus/bandar/owner arisan juga bertugas untuk mengelola dana arisan, 

ataukah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. Untuk itu, karena arisan 

merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para 

pesertanya yang diurus oleh seseorang sebagai pengurus/bandar/owner yang 

bertanggung jawab penuh. Sebagaimana penulis sebutkan sesuai perjanjian awal 

dengan para member bahwa owner penanggung jawab penuh, (bicara secara lisan/lwt 

medsos), maka dapat dikatakan owner tersebut melakukan ingkar janji (wanprestasi). 

Sehingga merupakan alasan bagi Member untuk mengambil tindakan hukum, misalnya 

menggugat. Yang menjadi dasar hukum adalah adanya ingkar janji (wanprestasi) dari 

pengurus/owner. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya 

prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Mengenai, 

Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai 
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dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari 

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai 

dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Setelah diketahui ada Wanprestasi, kemudian 

dilakukan somasi. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh 

kreditor/penggugat atau jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka 

kreditor/penggugat berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan Pengadilanlah 

yang akan memutuskan, apakah debitor/tergugat wanprestasi atau tidak. Somasi adalah 

teguran dari si berpiutang/penggugat (kreditor) kepada si berutang/tergugat (debitor) 

agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara 

keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 

KUHPerdata. Bagaimana jika ada unsur tipu muslihat/penipuan dalam Arisan online 

tersebut. Maka berdasarkan uraian tersebut pengurus/owner dapat dikenakan pidana 

berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang 

penipuan, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun untuk menentukan kapan harus 

menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka kewenangan tersebut ada pada penegak hukum. 

Semua itu tergantung pihak penyidik apakah dapat mengenakan pasal-pasal berlapis 

terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan 

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

Pasal 28 ayat (1) UU ITE. 
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Setelah diketahui dari arisan online tersebut Pengadilan menentukan adanya 

wanpretasi dan penipuan. Maka Pengadilan dalam putusannya akan memerintahkan 

tindakan penyitaan atas aset tersebut. 

 

 

 
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan 

Undang-Undang Khusus (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik). 

Transaksi Elektronik ialah suatu perbuatan hukum dimana terjadinya suatu 

perjanjian antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan menggunakan media 

seperti komputer, gadget, jaringan internet atau media eletronik lainnya seperti yang 

berdasarkan UU ITE. Ikatan hukum atau hubungan hukum yang dilakukan secara 

elektronik dimana adanya aktivitas jual beli didalamnya dengan menggabungkan 

jaringan dari media berbasis elektronik seperti komputer dan gadget dengan sistem 

komunikasi berbasis jaringan yaitu internet merupakan definisi dari transaksi 

elektronik tersebut. Kontrak dagang elektronik, transaksi dagang elektronik, dan 

kontrak web ialah, istilah lain yang sering digunakan dalam transaksi elektronik (e- 

commerce). Sehingga transaksi elektronik merupakan transaksi perdagangan antara 

penjual dan pembeli dengan memanfaatkan elektronik sebagai medianya dan internet 

sebagai jaringan penghubung antara media yang digunakan, sehingga proses 
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pemesanan barang, pembayaran atas transaksi yang berlangsung sampai dengan 

pengiriman barang dikomunikasikan melalui media elektronik yang tersambung 

dengan internet.50 

Pengertian perjanjian hanya diberikan Batasan secara umum dalam Undang- 

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian menurut Pasal 1 angka 17 UU 

ITE menjelaskan bahwa sistem elektronik dapat dimanfaatkan dalam melakukan 

perjanjian oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Di lain pihak, Sistem Elektronik 

yang dimaksud adalah sekumpulan prosedur dan perangkat elektronik yang memiliki 

fungsi untuk menyebarkan, mengirimkan, mengumumkan, menampilkan, menyimpan, 

rnenganalisis, mengolah, dan mengumpulkan informasi elektronik. Informasi 

elektronik yang terdapat dalam kalimat diatas adalah suatu atau kumpulan data 

elektronik yang tidak terbatas pada simbol, perforasi, kode akses, tanda, huruf, angka, 

telecopy atau sejenisnya, telegram, teleks, Electronic Data Interchange (EDI), Surat 

Elektronik (E-mail), rancangan, tulisan, peta, foto, gambar, dan suara yang telah diolah 

dan memiliki arti dan dapat dimengerti oleh seseorang yang dapat mengerti. Keabsahan 

kontrak atau perjanjian elektronik hanya dijelaskan secara singkat pada UU ITE. 

Sedangkan setiap pihak memiliki keterikatan dengan Kontrak Elektronik yang dibuat 

berdasarkan Transaksi Elektronik yang dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU 

ITE. Sehingga para pihak yang melaksanakan perjanjian terikat dengan kontrak atau 

 

 

50 Jurnal Preferensi Hukum, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, 

I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum 

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2, 2020. 
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perjanjian elektronik berdasarkan rumusan dan analisa pasal tersebut. Suatu perjanjian 

akan dikatakan memperoleh perlindungan hukum jika syarat sah yang ditenrukan telah 

dipenuhi berdasarkan KUHPerdata. Sehingga suatu perjanjian tersebut akan dinilai sah 

secara berdasarkan hukum yang ada pada transaksi elektronik yang telah dilakukan. 

Alat bukti hukum yang sah terdiri dari hasil cetak, dokumen elektronik, dan informasi 

elektronik seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (I) UU ITE. Alat tersebut harus 

memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang- 

Undang lnformasi dan Transaksi Elektronik (UU lTE). lnformasi elektronik terdiri dari 

suara, tulisan, gambar, dan foto yang merupakan jenis data elektronik seperti dalam 

ketentuan umum UU ITE. Terdapat berbagai jenis bukti elektronik, yaitu : 

a) Alat bukti yang sah terdiri dari hasil cetak suatu Dokumen Elektronik dan Informasi 

Elektronik yang diperoleh. 

b) Sedangkan hasil cetak suatu Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang 

tercantum dalam ayat (1) adalah perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan 

Hukum Acara di Indonesia (Pasal 5 Ayat I UU ITE). 

Penipuan dalam transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan 

penipuan online yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang 

menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. 

Transaksi elektronik sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing 

antara lain, yaitu : 
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1. Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen dan 

berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa 

adanya batasan apapun. 

2. Transaksi tanpa nama (anonim), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, 

nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli. 

3. Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang 

bersifat digital sepeti software yang dapat di download melalui internet dan non 

digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, 

kendaraan, dan lain lain. 

4. Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud 

seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet. 

Skema dari penipuan yang marak terjadi dalam transaksi elektronik sering 

terjadi dalam situs internet, ruang obrolan, iklan, dan email, yang dimana para pelaku 

memiliki peran dalam menawarkan produk/ barang kepada calon korban dimana 

produk/ barang tersebut sesungguhnya tidak pernah ada, berkomunikasi dengan adanya 

sifat menjerumuskan korban hingga menimbulkan kerugian dengan mengambil atau 

memindahkan dana korban, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban ke 

dalam penguasaan pelaku. Makna di atas, mengartikan penipuan melalui media 

elektronik yang terhubung ke jaringan internet memiliki pengertian yang hampir sama 

dengan penipuan biasa namun penipuan dalam transaksi eletronik ini menggunakan 

salah satu atau lebih komponen media dan komponen yang ada dalam internet seperti 

situs, ruang obrolan dan email. 
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik UndangUndang ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak penipuan 

melalui media eletronik maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 

378 KUHP dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga mejerumuskan orang lain 

untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan menghilangkan piutang akan 

dipidana penjara paling lama 4 tahun. Walaupun UU ITE belum secara khusus 

mengatur tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, namun ada timbulnya 

kerugian konsumen dalam bertransaksi di media eletronik seperti yang disimpulkan 

dari pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak 

valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar 

aturan pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A 

ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita 

yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana 

penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 

Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE 

mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 

1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian 

pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik. Seiring makin 

berkembangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) maka kegiatan arisan mulai 

memanfaatkan sarana tersebut, sehingga jangkauan kepesertaan (member) semakin 

luas, dengan jumlah uang yang semakin besar. Kegiatan apapun tidak masalah 
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menggunakan media sosial (medsos) termasuk kegiatan arisan yang Anda ikuti yang 

dilakukan secara online. Yang penting dilakukan dengan itikad baik, jujur, terbuka, 

bertanggung jawab dan tidak melanggar perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, 

sehingga tidak merugikan peserta. 

 

 

C. Tabel Perbandingan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Online Menurut 

Undang-Undang Umum Dengan Undang-Undang Khusus 

 

NO. UNSUR-UNSUR TINDAK 

PIDANA PENIPUAN 

MELALUI ARISAN 

ONLINE MENURUT 

UU UMUM 

UNSUR-UNSUR TINDAK 

PIDANA PENIPUAN MELALUI 

ARISAN ONLINE MENURUT 

MENURUT UU KHUSUS 

1. Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan 

“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.” 

Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang 

berita tidak valid/ bohong yang 

mengakibatkan kerugian pada konsumen 

dalam bertransaksi di dalam media elektronik 
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BAB IV 

 

SANKSI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG UMUM DENGAN 

UNDANG-UNDANG KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KOTA MEDAN 

 

 

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan 

Online Menurut Undang-Undang Umum (KUHPerdata dan KUHPidana) 

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang harus menerima 

pertanggungjawaban sesuai dengan tanggung jawab hukum yang terdapat pada hukum 

perdata. Jika dibandingkan dengan perbuatan pidana, ruang lingkup yang sangat luas 

dimiliki oleh perbuatan melawan hukum. Tindakan yang menentang hukum tidak saja 

berkaitan dengan tindakan yang memiliki hubungan dengan UU pidana, namun juga 

dapat bertentangan dengan UU lain bahkan dengan berbagai ketentuan hukum yang 

tidak tertulis. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum dan 

memperoleh ganti rugi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. 

Perjanjian yang menentukan hak dan kewajiban dapat melahirkan tanggungjawab 

perdata terhadap wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.51 

Sedangkan terdapat kaitan antara kewajiban dan hak yang memiliki sumber hukum dan 

mengatur tanggung jawab hukum perdata terhadap tindakan melawan hukum. 

 
 

51 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, halaman 301https://www.ejournal. 

warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum 
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Berdasarkan uraian penjelasan di atas, terdapat cara menyelesaikan 

permasalahan yang timbul dalam menuntut hak dan kewajiban dalam perjanjian arisan. 

Bandar atau owner arisan merupakan pihak yang tergugat berdasarkan beberapa 

perkara yang ada. Hal ini terjadi karena peserta arisan tidak memperoleh dana arisan 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran ini terjadi karena adanya 

tindakan untuk tidak memenuhi kewajiban sehingga telah dilakukan wanprestasi atau 

perbuatan ingkar janji. Seorang bandar atau owner arisan dijatuhi hukum bersalah 

berdasarkan semua perkara yang membahas arisan online. Tidak dapat 

menyamaratakan setiap kasus yang yang menimpa arisan online karena pengurus atau 

bandar arisan memiliki tanggung jawab dan tugas berbeda. Hal ini terjadi karena 

terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain mengenai praktik dan kebiasaan 

arisan. Dalam proses transaksi, terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan 

wanprestasi. 

Terdapat beberapa jenis wanprestasi dalam KUHPerdata yaitu seseorang yang 

tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan dan 

memiliki keabsahan secara hukum dalamjangka waktu tertentu sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh berbagai pihak. 

Permasalahan di atas tidak dapat ditangani lagi oleh lembaga Peradilan jika sebuah 

sengketa terjadi karena klausul alternatif atau perjanjian arbitrase, karena sudah tidak 

memiliki wewenang. Dalam menyelesaikan permasalahan perdata, kedua belah pihak 

dianjurkan untuk bermusyawarah sesuai dengan nilai yang terdapat dalam pancasila. 

Hal ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh UU untuk menyelesaikan 
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permasalahan di luar pengadilan atau non litigasi. Bagi kedua belah pihak, terdapat 

alternatif penyelesaian yang dapat digunakan, yaitu metode mediasi dan negosiasi 

terhadap tindakan wanprestasi. Namun keputusan atau penyelesaian kasus yang 

diperoleh tidak mengikat kedua belah pihak berdasarkan praktek mediasi atau 

negosiasi. Dengan demikian salah satu pihak berhak menolak isi putusan karena tidak 

ada kewajiban untuk mematuhi isi dari keputusan yang dihasilkan. Pihak yang 

dirugikan dapat menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan untuk menggugat 

tindakan wanprestasi dalam perjanjian arisan online. Hal ini terjadi karena salah saru 

pihak merasa dirugikan karena tidak menemukan solusi atau penyelesaian masalah 

melalui upaya alternatif tersebut. Proses non-Iitigasi layak didahulukan jika kedua 

belah pihak yang bersengketa memiliki niat baik menyelesaikan kasus ten tang 

wanprestasi perjanjian arisan online.52 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Arisan On-line dalam KUHP. Bentuk 

penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme 

penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. 

Terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian arisan metode negoisasi ataupun 

mediasi layak dipergunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di antara para 

pihak. Namun dalam prakteknya negoisasi maupun mediasi merupakan the nonbinding 

adjudicative procedur, bahwa putusan atau pemecahan kasus yang dihasilkan tidak 

mengikat para pihak. Dengan adanya putusan itu para pihak dapat menolak atau 

 

52 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, halaman 301https://www.ejournal. 

warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum 
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menyetujui isi putusan tersebut sehingga tidak terdapat kewajiban dari salah satu pihak 

untuk mentaati isi putusan apabila pihak tersebut menolak. Dalam tataran praktis 

seringkali negoisasi atau mediasi terjadi antara bandar arisan dengan para anggota 

arisan lalu melahirkan suatu pemecahan atau solusi/putusan. Namun salah satu pihak 

menolak untuk mentaati isi dari putusan tersebut menyebabkan keinginan salah satu 

pihak tidak terpenuhi dan sengketa berlanjut ke metode litigasi atau ranah Pengadilan. 

Namun sepanjang ada itikad baik dari para pihak (pengurus dan peserta arisan) untuk 

menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi maka seharusnya solusi berupa 

kesepakatan untuk pemecahan masalah dapat diterima dan ditaati oleh masing-masing 

pihak. 

 
Dalam hal upaya alternatif telah dilakukan namun tidak menemukan solusi atau 

pemecahan masalah maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak yang 

melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan melalui pengadilan yang lazim disebut 

jalur litigasi. Litigasi merupakan suatu proses gugatan di pengadilan dimana para pihak 

memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. 

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian arisan, jalur litigasi dapat 

ditempuh dengan pertimbangan keuntungan sebagai berikut: 

 
1. Dalam proses litigasi penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian arisan dapat 

bebas dari intervensi kepentingan para pihak terhadap pengadilan, 
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2. Hakim dalam menyelesaikan perkara akan menerapkan nilai- nilai masyarakat 

yang terkandung di dalam hukum. 

 
Di sisi lain kekurangan sistem litigasi terhadap perkara wanprestasi perjanjian 

arisan antara lain: 

 
1. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan bagi bandar maupun 

anggota arisan yang bersengketa, 

 
2. Terhadap penyelesaian berupa putusan Pengadilan tidak serta merta 

mengembalikan hubungan sosial bandar/owner arisan dan anggota/member 

arisan yang bersengketa, para pihak tidak selalu dapat mengungkapkan 

kekhawatiran maupun keinginan mereka dalam Pengadilan. 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma masyarakat dalam penyelesaian suatu 

perkara wanprestasi lebih cenderung untuk mempergunakan jalur litigasi. Sepanjang 

masing-masing pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan 

sengketa atas wanprestasi perjanjian arisan yang terjadi, maka proses non-litigasi layak 

dikedepankan. Mengingat jalur non-litigasi baik berupa negoisasi ataupun mediasi 

memeberikan nilai efisien waktu, tenaga dan biaya kepada para pihak. Di samping itu 

para pihak memperoleh kesempatan untuk bertemu, berdialog dan mengungkapkan 

keinginan, kerugian, rasa penyesalan maupun itikad baik untuk penyelesaian sengketa. 

Implikasinya bukan hanya pada penyelesaian sengketa wanprestasi arisan namun juga 
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pada pemulihan hubungan sosial para pihak yang bersengketa (pengurus dan peserta 

arisan). Berdasarkan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

yang menentukan : 

 
1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan 

Negeri setempat. 

 
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera 

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa 

mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas 

benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.53 

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi : 

 

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 

 

a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya; 

 

 

 

 

 

53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana; 

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 

 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 

dilakukan. 

2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat 

juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara 

pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).54 

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara alasan yang menghapus sifat 

melawan hukumnya suatu perbuatan yaitu alasan pembenar dengan alasan penghapus 

kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Alasan pembenar berujung pada 

“pembenaran” atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf 

berdampak pada “pemaafan” pelaku sekalipun pelaku telah melakukan tindak pidana 

yang melawan hukum namun unsur kesalahan tidak ada. KUHPidana tidak mengatur 

pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab, akan tetapi terdapat aturan yang 

berhubungan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang menjadi sanksi hukum 

bagi pelaku tindak pidana. KUHPidana mengatur mengenai kejahatan penipuan yang 

terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai 

kejahatan penipuan secara umum sedangkan Undang-Undang ITE mengatur mengenai 

 

54 ibid 
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tindak pidana cyber crime atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai 

tindak pidana penipuan arisan online. 

 

Sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Arisan Online berdasarkan 

Undang-Undang umum, selain penyitaan juga dikenakan sanksi kurungan badan dan 

terdapat pada pasal 378 KUHP dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun dengan 

maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga 

mejerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan 

menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun 

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem 

hukum tersebut. Inilah dasar konsepsinya. Pertanggungan jawab itu dinyatakan dengan 

adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat- 

akibat hukum yang disyaratkan. 

 

 

 
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan 

Online Menurut Undang-Undang Khusus (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No, 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik). 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang lnformasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dan KUHP yang mengatur peraturan dan sanksi hukum bagi 

pelanggaran yang terjadi karena arisan daring. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 
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Penipuan Melalui Arisan On-line Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku penipuan 

melalui investasi (arisan) online ini, dalam UU No.19 Tahun2016 tentang Perubahan 

atas UU No.11 Tahun2008 tentang ITE tidak ada pengaturan khusus mengenai tindak 

penipuan. Hal ini dapat kita lihat dari tidak adanya penggunaan proposisi “penipuan” 

di dalam pasal-pasalnya. Tetapi ada pasal yang memuat pengaturan mengenai larangan 

penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen yang tertera dalam Pasal 

28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik.” yang mana kental sekali dimensi tindak pidana 

penipuan dan perlindungan konsumennya. 

 
Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling 

lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah) 

sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat 

(1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur 

hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur- 

unsur dalam Pasal 378 KUHP, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai 

berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

(penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Walaupun begitu, 

kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan 

kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan 
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adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam 

Pasal 378 KUHP tentang penipuan. 

 
Jika dilihat dari pengelompokkan pengaturan dalam pasal-pasal dalam Undang- 

Undang ini, maka Pasal 28 Ayat (1) jika disandingkan dengan Ayat (2) yang mengatur 

tentang ujaran kebencian (SARA) yang jika dilihat dari sifatnya mengandung unsur 

perlindungan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya, besar kemungkinan 

pengaturan dalam Pasal 28 Ayat (1) juga merupakan perlindungan terhadap ketertiban 

umum, namun sayangnya tidak ditemukan kejelasan mengenai hal ini dalam naskah 

akademik pembentukan Undang-Undang ini. Sehingga ini hanya merupakan analisa 

yang bersifat hipotetikal, yang memerlukan penelitian tersendiri dalam 

memecahkannya. 

 
Walaupun demikian, bukan berarti Pasal 28 Ayat (1) tidak dapat diterapkan 

jikalau yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individual. Mengingat 

penerapan suatu pasal dapat digunakan metode penafsiran yang tidak hanya mengacu 

pada kehendak pembentuk undang-undang saja, asalkan tidak melanggar/ bertentangan 

dengan kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Adanya „kerugian konsumen‟ 

sebagai akibat dari perbuatan merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur dalam pasal 

ini. Mengenai rumusan delik formil dan delik materiil, Hiariej menjelaskan dengan 

menyederhanakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada 

tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. 
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Akibat kerugian inilah yang juga mengindikasikan bahwa aturan ini termasuk delik 

materiil. Perlu dipahami bahwa harus ada hubungan kausal antara akibat dengan 

perbuatan, yaitu kerugian konsumen dengan berita bohong yang disebarkan. 

 

UU ITE ini selain mengatur hukum materiil, juga mengatur hukum formil 

sebagai lex specialis. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP 

bahwa dimungkinkan adanya pengesampingan aturan KUHAP oleh undang-undang 

pidana formil yang sifatnya lebih khusus. Di dalam Pasal 5 UU ITE diatur eksistensi 

alat bukti yang belum diatur sebelumnya oleh KUHAP, yaitu informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik. Pasal tersebut membahas pengaturan ini sebagai 

perluasan alat bukti yang diatur oleh KUHAP, bukan penambahan alat bukti. Dikatakan 

sebagai suatu perluasan karena informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik 

merupakan wadah yang dapat berisi informasi yang tersedia dalam media elektronik 

berkaitan dengan alat bukti. 

 

Dalam UU ITE ini tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Pasal 5 ini 

memperluas alat bukti bahkan sampai ke tindak pidana konvensional yang diatur di 

dalam KUHP dan semua undang- undang di luar UU ITE ataukah hanya sekadar untuk 

pembuktian tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana di dalam Undang-Undang 

ini saja. Namun dapat dilihat kembali secara implisit bahwa kedudukan dari informasi 

elektronik sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE juga berlaku untuk 

tindak pidana yang diancam diluar dari undang-undang ini. Dalam hal ini yang menjadi 
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pembeda dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online terdapat pada beratnya 

ancaman pidana yang akan ditanggung oleh si pelaku. 

 

Pelaku penipuan online hanya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 

45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi Transaksi 

Elektronik. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak 

pidana penipuan online tidak dapat dibebani untuk memperoleh hukuman berdasarkan 

Pasal 378 KUHP. Hal ini terjadi karena pelaku tersebut memiliki beberapa hambatan 

untuk diberikan sanksi pidana. Kegiatan arisan online merupakan sebuah transaksi 

elektronik yang dapat merugikan konsumen seperti tindak pidana penipuan. Namun hal 

ini tidak khusus diatur dalam UU ITE. Sehingga pelaku dapat diberikan sanksi yang 

terdapat dalam Pasal 45A ayat (I) dan Pasal 28 ayat (I) UU No 19Tahun 2016 

perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE atau tindak pidana penipuan dan 

penggelapan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan/atau 

Pasal 3, 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan Pasal 55 ayat (I) ke-Ie KUHP. Dengan adanya UU No 19 Tahun 

2016 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, pelaku tindak pidana penipuan online 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat memberikan sanksi 

pelaku, meskipun tidak secara khusus menjelaskan peraturan tindak pidana penipuan.55 

 

 

 

 
 

55 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, halaman 300, https://www.ejournal. 

warmadewa.ac. id/index.php/jukonhumu 
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Setiap anggota yang telah melakukan suatu perjanjian wajib untuk 

melaksanakan 300 kewajiban untuk rnembayar iuran sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati, Sehingga tidak rnenyelesaikan iuran secara lancar merupakan 

tindakan wanprestasi yang umum ditemui pada kegiatan arisan online. Bandar arisan 

online merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk membayar iuran yang 

seharusnya dilaksanakan oleh peserta arisan yang tidak melaksanakan tugasnya. 

Sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut secara sengaja melakukan 

kelalaian dalam tindakan wanprestasi ini. Wanprestasi merupakan tindakan untuk 

rnengganti bunga, kerugian, atau biaya karena seseorang tidak memenuhi 

kewajibannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 1243 

KUHPerdata. Setiap hukum pidana merniliki unsur penting yaitu pertanggungjawaban 

pidana. Setiap Undang-Undang akan mengatur secara merata tindak pidana, sehingga 

hal tersebut tidak hanya terdapat dalam KUHP. 

Kegiatan transaksi elektronik yang berkaitan dengan arisan online, saat ini telah 

terdapat dalam UU No 19 Tahun 2016 yang merubah UU No 11 Tahun 2008 tentang 

lTE dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.Arisan online 

merupakan kegiatan transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Pelaku 

dapat diberikan sanksi meskipun UU JTE tidak memiliki aturan terperinci mengenai 

tindakan penipuan pidana. Sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 

(I) dan Pasal 45A ayat (I) UU No 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No 11 

Tahun 2008 tentang ITE. 
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Pelaku penipuan online dapat diberikan sanksi untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan UU No 19 

Tahun 2016 tentang lTE, meskipun tidak secara khusus rnerniliki peraturan ketentuan 

tentang tindak pidana penipuan. 

C. Tabel Perbandingan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penipuan Melalui Arisan Online 

NO. SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK 

PIDANA PENIPUAN MELALUI 

ARISAN ONLINE MENURUT 

UU UMUM 

SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK 

PIDANA PENIPUAN MELALUI 

ARISAN ONLINE MENURUT 

MENURUT UU KHUSUS 

1. Pasal 38-39 KUHAP tentang Penyitaan 

Benda bergerak maupun tidak bergerak 

milik pelaku Tindak Pidana yang diperoleh 

dari perbuatan kejahatannya. 

Pasal 45 ayat (2) UU ITE diancam pidana 

penjara paling lama enam tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (1 

Milyar Rupiah) 

2. Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan, 

dengan pidana penjara paling lama empat 

(4) tahun.” 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

diambil sebagai berikut: 

1. Pengaturan tindak pidana penipuan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diatur dalam UU ITE untuk 

mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia 

penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi 

elekronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan terhadap 

pelanggaran Pasal 28 ayat 1 UU ITE ini diancam pidana sebagimana diatur 

dalam pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, dipidana penjarapaling lama 6 tahun 

dana atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Itulah 

yang mengatur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

2. Unsur-unsur tentang pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online baik 

menurut Undang-Undang Umum ialah tentang Wanprestasi terdapat pada pasal 

1238 KUHPerdata dan Penipuan terdapat pada pasal 378 KUHPidana, 

sedangkan dalam Undang-Undang khusus terdapat pada Pasal 28 ayat 1 UU 

ITE yang mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan 
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kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik. 

 

3. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online 

dalam Undang-Undang umum yaitu menjadi Tergugat dalam gugatan 

Wanprestasi di Pengadilan dan juga Pidana Penjara paling lama 4 Tahun 

menurut pasal 378 KUHPidana, sedangkan dalam Undang-Undang khusus 

yaitu terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan terhadap pelanggaran Pasal 

28 ayat 1 UU ITE ini diancam pidana sebagimana diatur dalam pasal 45A ayat 

(1) UU 19/2016, dipidana penjarapaling lama 6 tahun dana atau denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
 

B. SARAN 

 

 

1. Kepada Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian agar dapat segera menuntaskan 

kasus-kasus yang sedang ditangani pada perkara Penipuan melalui Arisan online 

terutama pihak Polrestabes Medan, agar pelaku segara ditangkap dan diadili 

sehingga menimbulkan efek jera bagi oknum-oknum yang mencoba melakukan 

penipuan berkedok arisan online. 

2. Kepada para korban dari pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online untuk 

segera melaporkan kepada pihak Kepolisian agar pelaku tersebut dapat diproses 

secara hukum pidana, untuk selanjutnya korban dapat melakukan gugatan untuk 

dapat mengembalikan kerugian uang tersebut. 
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3. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan para Penegak Hukum supaya 

aktif dalam mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan mengenai 

perkembangan regulasi dan sanksi pidana yang akan menjerat apabila terjadi 

pelanggaran, sosialisasi ini dapat menyadarkan masyarakat untuk taat pada 

peraturan yang ada, khususnya dibidang teknologi, dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan dalam penegakan kejahatan yang semakin kompleks, mengadakan 

Seminar terkait tindak pidana ITE melalui media sosial, terutama dalam hal arisan 

online terutama kepada kaum milenial, karena pengguna media sosial lebih banyak 

digunakan oleh Remaja yang masih sekolah maupun kuliah. 
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