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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan pesat 

sehingga memberikan dampak atau pengaruh kepada kehidupan masyarakat. 

Dampak yang diberikan bisa positif maupun negatif. Semakin meratanya 

pembangunan, lancarnya jalur tranportasi dengan membuat jalan tol dan sebagainya, 

hingga keentengan dalam melakukan komunikasi merupakan suatu dampak positif 

dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Di sisi lain dampak 

negatif yang bisa ditimbulkan dengan meningkatnya kejahatan. 

 Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai suatu negara hukum, sudah 

selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung 

tinggi. Salah satunya adalah diakui secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-

undang No. 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU No. 48/2009 yang menentukan: 

“bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”1 

 Pada kenyataanya manusia lebih mengutamakan kepentingan dan 

kebutuhannya sendiri lebih dahulu dari pada orang lain sehingga hal tersebut dapat 

memicu pertikaian atau kekacauan, sebab itulah manusia membutuhkan suatu 

tatanan dan aturan yang dapat mengatur ikatan di antara manusia. Masyarakat dan 

 
 1 Farah Syah Reza, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, C.V Social Politic Genius, 

Makassar, 2018, hal.3 
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ketertiban merupakan dua hal yang saling melekat atau berkaitan, bahkan bisa juga 

dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan, adanya 

masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan 

bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan 

tradisi. 2  Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terjaga apabila tiap 

individu mentaati aturan-aturan dan norma yang ada dalam masyarakat itu. 

 Sebagaimana diketahui tindak pidana diatur di Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP). Kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-

ketentuan umum (algemene leerstukken), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua 

tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman hukuman 

pidana, Strafbare feiten), baik yang disebutkan dalam Buku II dan Buku III maupun 

yang disebutkan dalam undang-undang lain. Buku II menyebutkan tindak-tindak 

pidana yang dinamakan misdrijven atau kejahatan. Sedangkan buku III 

menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan overtredingen atau 

pelanggaran. 

 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut.3 Pada Hakikatnya, setiap perbuatan pidana 

harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan 

dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur atau elemennya, yaitu: 

a. Kelakuann dan akibat ( perbuatan) 

 
 2 Efendi, Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara 

Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal.5 

 3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.59 (selanjutnya 

disebut Moeljatno I) 
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b. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

d. Unsur melawan hukum yang objektif 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif 

 Keberadaan tindak pidana yang dilandasi KUHP berbasis pada asas legalitas 

yang dikenal pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan, “Tiada suatu perbuatan dapat 

di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Untuk mengetahui keberadaan asas 

legalitas maka harus menunujukan bahwa segala tindak pidana baik berupa 

kejahatan maupun pelanggaran harus tertuang terlebih dahulu dalam peraturan 

perundang-undangan.  

 Dibawah ini akan dikemukakan kasus hipnotis yang terjadi di kota Medan, 

Sumatera Utara. Seorang ibu lansia 70 tahun bernama Anna Sinuraya mengakui 

bahwa dirinya telah dihipnotis oleh para komplotan hipnotis yang sampai sekarang 

pelakunya belum tertangkap. Berita berdasarkan TRIBUN-MEDAN.com. 

Diketahui pelaku memperdaya korban hingga berhasil mengambil uang sebesar Rp. 

325.000.000.- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari tabungan di Bank secara 

Cuma-Cuma. Kejadian bermula ketika pada tanggal 16 Juli 2019 Ibu Anna 

bermaksud ke pasar untuk berbelanja kebutuhan pokok di seputaran Jalan Jamin 

Ginting. Tiba-tiba dia dihampiri seorang laki laki dan menanyakan lokasi jalan di 

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tanpa berprasangka buruk, 

Anna lantas memberitahukan bahwa lokasi itu sangat jauh dari Medan. Tak lama 

berselang, datang seorang perempuan ikut nimbrung bicara. "Benar pak ini jauh 
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kata ibu tadi," ucap wanita yang diduga komplotan. "Kau bantulah bapak ini, dia 

enggak orang sini, bantulah, gitu aja saya bilang sama perempuan itu,’ ’ujar Anna 

saat menyampaikan keterangan di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) 

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan, 2 Agustus 2019 kemarin. 

Tak lama kemudian, wanita yang menghampiri Anna menyapa seorang pria yang 

kebetulan lewat dengan mengendarai mobil bersama supirnya. Wanita itu 

mengatakan pria yang ditegurnya karyawan bank swasta. Kemudian wanita itu 

bercerita dirinya kerap meminjam uang kepada lelaki yang disapanya itu untuk 

kepentingan bisnis showroom. Hingga laki laki itu akhirnya ikut nimbrung dalam 

percakapan. Kemudian laki-laki yang pertama Ibu Anna temui, berkata sedang 

menyuruh seorang perempuan menukarkan uang seribu dolar namun sudah dua jam 

laki-laki tersebut menunggu perempuan tersebut belum balik. 

 Tiba-tiba perempuan yang ditemui Ibu Anna mengatakan ”wanita hotel itu 

pak, yasudah kita keluar aja ke arah Bank BRI dekat sini kita cari mereka.” 

sambungnya. Lanjut, ketiga orang yang tidak dikenal itu, lantas membujuk Anna 

untuk ikut ke Bank BRI. Dengan alasan menolong laki-laki yang pertama dijumpai. 

Anna pun menuruti permintaan ketiga orang tersebut. Akhirnya Ibu Anna Bersama 

komplotan naik mobil. Lalu kata lelaki yang pertama yang kenal kepada wanita itu 

“bilang gini aja, kalau ada uangmu di bank, pinjam aja uangmu dulu nanti kita 

cairkan sekaligus.” “Ada uangku Rp 100 juta kok di Bank BRI” kata perempuan 

yang baru Ibu Anna kenal. Kemudian, perempuan yang bersama Anna turun ke 

Bank BRI di wilayah Kelurahan Sari Rejo. Sementara Anna di dalam mobil 

bersama dua orang yang baru dikenalnya plus supir yang membawa mobil. “Saya 
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tak tahu transaksi di dalam atau uang diambilnya ke dalam Bank kita tak tahu. 

Setelah itu dibawanya Rp 100 juta, uang itu dikasih ke orang asing pertama. Lalu 

orang asing itu berkata nanti kubayar Rp 150 juta. Lumayan kata perempuan tadi, 

jadi bisa aku buka showroom lagi ada modalku Rp 50 juta.” ujar Anna menceritakan 

sekelumit kisah yang dialaminya. Setelah itu, Anna ditawari perempuan yang 

ditemuinya, untuk mengikuti caranya. "Bagaimana kalau ibu melakukanya. Adakan 

uang ibu kan lumayan. Biar sepertiku dari Rp100 juta jadi Rp150 juta’, begitu 

katanya,” sebut Anna. Saat itu Anna menurut saja apa mau pelaku dan pulang 

mengambil rekening tabungan bank BNI dan BRI di rumahnya. “Saya dibawa ke 

BRI Tanjung Rejo di situ saya sudah enggak tahu. Saya pikir di BRI Jalan Jamin 

Ginting. Jadi dicairkanlah uang di sana Rp 75 juta,” ingat Anna. 

 Setelah itu, Anna bersama para pelaku datang ke BNI USU untuk 

mencairkan deposito dan tabunganya.“Jadi kata pegawai kok diambil, kan belum 

jatuh tempo. Terus dijawab perempuan tadi ‘Iya mau bangun rumah. Terus 

dicairkanlah uang tadi Rp 250 juta,” kata Anna. Usai mengambil uang, Ibu Anna 

kembali naik mobil bersama komplotan pelaku hipnotis. Kemudian para pelaku 

mengajak Ibu Anna untuk membeli buah. Sementara memilih buah, perempuan itu 

meninggalkan Ibu Anna dengan alasan pergi ke toilet, namun prempuan itu tidak 

pernah kembali. Karena curiga Ibu Anna mencari perempuan itu, tetapi setiap orang 

yang ditanyanya tidak ada yang mengetahui. Saat iutlah Ibu Anna sadar bahwa 

dirinya telah terkena hipnotis4 

 
 4 M.Andimaz Kahfi, Korban Hipnotis Anna Serahkan Uang Rp 325 juta, Pelaku Temani 

Korban Cairkan Tabungan, https://medan.tribunnews.com/2019/08/03/jadi-korban-hipnotis-anna-

serahkan-uang-rp-325-juta-pelaku-temani-cairkan-tabungan-dan-deposito. Di akses pada tanggal 2 

Maret 2020 Pukul 15:51 WIB 

https://medan.tribunnews.com/2019/08/03/jadi-korban-hipnotis-anna-serahkan-uang-rp-325-juta-pelaku-temani-cairkan-tabungan-dan-deposito
https://medan.tribunnews.com/2019/08/03/jadi-korban-hipnotis-anna-serahkan-uang-rp-325-juta-pelaku-temani-cairkan-tabungan-dan-deposito
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 Dalam KUHP buku II terdapat beberapa kejahatan mengenai harta kekayaan 

(vermogensdelicten), yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, 

perbuatan curang (bedrog), tepatnya diatur pada pasal 362 BAB XXII hingga pasal 

395 BAB XXV. Kejahatan hipnotis sering kali terjadi di Indonesia dan ada 

beberapa kasus telah di proses ke pengadilan negeri hingga dijatuhkan putusan, Hal 

ini menjadi suatu kejahatan yang menarik untuk dibahas apabila dikaitkan dengan 

KUHP, sebab dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai kejahatan hipnotis 

dan pelaku dalam melakukan aksinya tidak ada melakukan kekerasan, sehingga 

memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatan dan terkesan tidak meninggalkan 

bukti. 

 Sebagaimana diketahui tujuan hukum pidana, yaitu: 

1. “Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik 

secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun secara 

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di 

kemudian hari tidak melakukan kejatan lagi (Speciale preventie). 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat.”5 

 

 Berdasarkan permasalahan diatas, kejahatan hipnotis ini menjadi sangat 

penting untuk dibahas mengenai kebijakan hukumnya sehingga kejahatan ini dapat 

di antisipasi dengan jalur hukum. Sesuai dengan asas legalitas hukum pidana, tiada 

suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila tidak diatur dalam 

undang-undang (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali). 

Menurut  Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 yang menentukan, “bahwa pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang 

 
 5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2003, hal.19-18 
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diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya.”  Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik 

untuk menganalisi melalui skripsi dengan judul: Pertanggung Jawaban Pidana 

terhadap kasus hipnotis di tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Apakah Kejahatan Hipnotis dapat dijerat dengan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Akademik: 

Sebagai persayaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar 

sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan kampus 

Surabaya 

1.3.2 Tujuan Praktis: 

1. Untuk mengetahui dan memahami ragam tindak pidana yang 

tertuang dalam KUHP khususnya kejahatan harta kekayaan 

(vermogensdelicten) 

2. Untuk mengetahui dan memahami kejahatan hipnotis yang 

merugikan keuangan/harta kekayaan seseorang dapat terjangkau 

oleh KUHP. 

3. Untuk mengetahui dan memahami pasal-pasal KUHP yang relevan 

diterapkan pada kejahatan hipnotis. 
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1.4       Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan masyarakat yang awam akan ragam tindak 

pidana khususnya kejahatan harta kekayaan, bahwa kejahatan 

tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. 

2. Sebagai bentuk masukan hukum bagi masyarakat dan pemerintah 

dalam menangani kejahatan hipnotis. 

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat perihal aturan dalam KUHP 

yang relevan untuk diterapkan pada kejahatan hipnotis. 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

yuridis normatif (Doctrinal). Yuridis normatif yang merupakan penelitian 

yang dilakukan dengan studi kepustakaan dimana obyek penelitiannya 

adalah konsep hukum/premis “normatip” yang diyakini bersifat “self 

evident” dan untuk membangun sistem hukum.6 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan Statute Approach dan Doctrinal Approach. Statue Approach 

dilakukan memalui menelaah peraturan perundang-undangan, danyang 

tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Atau mempelajari 

 
 6 Sari Mandiana, Hand out Penelitian Normatif/Doctrinal, UPHS, Surabaya, 2018, hal.8 
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konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. 

Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang 

dihadapi.7 Doctrinal Approach adalah pendekatan yang dilakukan melalui 

melihat literatur, pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum. 

1.5.3 Sumber Penelitian 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakkan menjadi sumber-

sumber penelitian yang brupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum 

sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumentasi resmi. 8 Bahan hukum yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer: 

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan 

mengenai olahan pendapat atau doktrin para ahli. Bahan hukum sekunder 

ini meliputi: 

- Buku/literatur yang terkait permasalahan yang akan diteliti 

- Asas-asas Hukum Pidana 

 
 7 Ibid., hal.9 

 8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hal.180 
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- Prinsip-prinsip Hukum  

 

1.5.4 Langkah Penelitian 

a. Langkah Pengumpulan bahan hukum: 

 Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan cara 

inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah 

pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang 

terkait dengan isu hukum yang dikemukakan. Kualifikasi adalah memilah-

milah bahan hukum yang diperoleh melalui inventarisasi yang disesuaikan 

dengan bahan hukum untuk menjawabnya. Dan yang terakhir, sistematisasi 

adalah menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan 

urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami. 

b. Langkah Analisa: 

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, oleh karena itu 

analisa yang digunakan adalah metode deduksi, artinya pola berfikir yang 

berawal dari hal-hal yang umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum 

yang berlaku umum seperti undang-undang, teori/doktrin, asas-asas yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat umum. Kemudian 

diterapkan pada masalah/kasus yang diteliti sehingga diperoleh jawaban 

yang khusus bagi permasalahan/kasus itu saja. 

1.6  Kerangka Teoritik 

       Menurut Moeljatno, tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yaitu 

terjemahan dari “strafbaar feit”, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam 
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dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu 

harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak 

boleh atau penghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat 

yang dicita-citakan masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak 

harus termaksud “unsur formil’, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang 

(tatbestandmaszigkeit) dan “unsur materil”, yaitu sifat bertentangnya 

hukum dan masyarakat atau sifat melawan hukum (rechtswirdigkeit). 

       Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas 

kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Kejahatan diatur 

dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. Kejahatan terhadap 

harta kekayaan terletak pada Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Bab XXV 

Pasal 395, yaitu: 

• Kejahatan pencurian (Ps. 362-367) 

Pasal 362 KUHP, menentukan: 

1) “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah.” 

• Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman (Ps. 368-371) 

Pasal 368 KUHP, menentukan: 

1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang 

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu 

atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun 

menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi 

kejahatan ini.” 

• Kejahatan Penggelapan (Ps. 372-377) 
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Pasal 372 KUHP, menentukan: 

1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” 

• Kejahatan Perbuatan Curang (Ps. 378-395) 

Pasal 378 KUHP, menentukan: 

1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.” 

 

       Misdrijf atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan ada 

keterkaitannya dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan 

melanggar hukum”. 9  Pasal-pasal KUHP mengenai tindak-tindak pidana 

yang masuk golongan “kejahatan” atau misdrijven tertuang dalam Buku II 

KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak 

pidana, yaitu kesengajaan atau culpa. 

       Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan 

pidana, hukum Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas 

(principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan 

pidana harus ditentukan dan diatur sebagai demikian oleh suatu peraturan 

undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu 

aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 Ayat 2 

 
 9 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hal.33 
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UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena 

perbuatannya.10 

       Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai 

demikian oleh suatu ketentuan undang-udnang; dalam bahasa latin: Nullum 

delictum, nulla poena sine praevia lege. Sedangkan penanggung jawab 

dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: Tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan. 

1.7        Pertanggungjawaban Sistematika 

       Skripsi ini terdiri dari 4 bab. Setiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub 

bab sebagai berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini di awali dengan pemaparan latar 

belakang dari topik atau bidang hukum yang dipilih, terkait permasalahan 

yang akan dibahas. Kasus yang dibahas yaitu kejahatan hipnotis yang 

dilakukan terhadap Ibu Anna di Medan. Dan bab ini dilanjutkan oleh 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian, yaitu yuridis 

normatif. 

BAB II KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN 

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

Bab ini terbagi dalam 3 sub-bab bahasan: II.1 Pengertian dan Hakikat 

Tindak Pidana Kejahatan. Bab ini akan membahas mengenai pengertian dan 

semua istilah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan 

 
 10 Moeljatno I, Op.cit., hal.5 
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beserta jenis-jenisnya. II.2 Ragam Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. 

II.3 Pengertian Hipnotisme Beserta Akibatnya. 

BAB III ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KEJAHATAN 

HIPNOTIS 

Bab ini terbagi atas 2 sub-bab bahasan: III.1 Kronologis kasus. III.2 Analisis 

Kejahatan Hipnotsme dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan 

jawaban atas analisa rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 

2 dan bab 3 di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau 

preskripsi dalam bentuk masukan terkait untuk menangani hal yang sama 

untuk dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


