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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TENTANG PENIPUAN DAN PENGGELAPAN 

1. PENGERTIAN  PENIPUAN 

Keadaan dalam masyarakat akhir – akhir ini, membuktikan 

bahwa tindak pidana sekarang ini  semakin berkembang. Meskipun 

pada kenyataannya tanpa terasa dan tidak disadari kriminalitas 

semakin meningkat. Salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang 

hampir sama dengan tindak pidana penggelapan. Untuk itu akan 

diuraikan terlebih dahulu pengertian dari penipuan.  

Penipuan sendiri berasal dari kata tipu yang artinya adalah 

perbuatan:
5
 

a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang 

atau menghapus piutang. 

b. Maksud membujuk itu adalah hendak menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. 

c. Membujuk itu dengan memakai : 

1. nama palsu, keadaan palsu. 

2. akal cerdik atau tipu muslihat. 

3. karangan perkataan bohong. 

 

                                                 
5
 R. Soesilo, KUHP serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, 

Bogor, 1981. h 225. 
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Di dalam Pasal 378 KUHP, penipuan diartikan sebagai suatu 

perbuatan dengan maksud 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 utang maupun menghapuskan 

piutang. 

Tindak pidana penipuan ini pada pokoknya dapat dibagi menjadi 

dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, diantaranya:
6
 

Unsur obyektif : 

a. Menggerakkan. 

b. Orang lain 

c. Untuk menyerahkan suatu benda. 

d. Untuk mengadakan perjanjian utang 

e. Untuk meniadakan suatu upaya berupa:  

1. Mempergunakan nama palsu  

2. Mempergunakan tipu muslihat 

3. Mempergunakan sifat palsu 

4. Mempergunakan susunan kata – kata palsu. 

 

Unsur subyektif: 

a. Dengan maksud 

b. Untuk menguntungkan diri sendiri 

                                                 
6
 P.A.F. Lamintang. Et. al., Delik – delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik 

dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit “Tarsito”, Bandung, 1981, h. 263 
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c. Secara melawan hak 

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hakikat penipuan adalah suatu perilaku atau 

perbuatan membujuk dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan nama palsu, 

keadaan atau martabat palsu, akal cerdik atau tipu muslihat, ataupun 

rangkaian perkataan bohong untuk menggerakkan orang lain agar 

menyerahkan sesuatu barang kepada si penipu atau supaya memberi 

utang maupun menghapus piutang. 

 

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya yang 

berjudul Hukum Pidana Indonesia menguraikan dan menjelaskan 

secara lengkap isi dari Pasal 378 KUHP yang bunyinya: “Barang siapa 

dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu 

atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat maupun 

dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan 

seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan 

perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah 

telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya empat tahun.”
7
 

Berikut uraian dan penjelasan tersebut: Perkataan “dengan 

maksud” di dalam pasal ini terjemahan dari perkataan “met het 

                                                 
7
 P.A.F Lamintang, et. al., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, h. 229 

- 230 
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oogmerk”, dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah 

ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau semata – mata 

sebagai “opzet als oogmerk”, sehingga maksud dari si pelaku itu 

tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk 

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum’ “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat 

merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah 

nama yang tidak seorangpun yang mempergunakannya ataupun 

namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum: “sifat 

palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau 

sesuatu pekerjaan resmi, seperti mengaku sebagai seorang polisi, jaksa, 

hakim dan sebagainya ataupun mengaku sebagai seorang direktur 

suatu PT, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada di 

dalam keadaan tertentu” di mana ia mempunyai hak – hak tertentu, 

misalnya ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang informan atau 

mengaku bahwa ia adalah saudara atau kawan baik dari seorang 

pejabat tertentu sehingga ia telah mendapatkan beberapa prioritas 

tertentu padahal semuanya adalah tidak benar; perkataan “tipu 

muslihat” itu adalah terjemahan dari perkataan “listige kunstgrepen”, 

yaitu tindakan – tondakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan 

kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan 

seolah – olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal 

ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa 

perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup 
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untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat. 

Misalnya seseorang telah datang ke sebuah rumah dengan mengatakan 

kepada pembantu rumah tangga di rumah tersebut, bahwa ia telah 

disuruh untuk mengambil sebuah pesawat televisi oleh majikannya 

untuk diperbaiki di bengkel, padahal semuanya itu adalah tidak benar 

dan karena satu- satunya tipu muslihat itu ia telah berhasil 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sebuah pesawat televisi 

yang ingin ia miliki secara melawan hak. Perkataan “susunan kata – 

kata bohong” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ 

samenweefsel van verdichtsels”, sehingga perbuatan seseorang dalam 

hal ini haruslah terdiri dari “pembicaraan” yang tidak sesuai dengan 

kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan – tindakan dimana 

susunan kata – kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin demikian 

rupa, sehingga kata – kata itu mempunyai hubungan antara satu dengan 

yang lain dan menimbulkan kesan seolah – olah kata – kata yang satu 

itu  membenarkan kata – kata yang lain. Oleh karena di dalam 

kenyataan tingkat kecerdasan orang itu berbeda antara yang satu 

dengan yang lain, sehingga mudah tidaknya seseorang digerakkan 

untuk berbuat sesuatu oleh orang lain dengan mempergunakan 

“susunan kata – kata bohong” itu adalah juga berbeda antara yang satu 

dengan yang lain tergantung pada tingkat kecerdasannya, maka 

haruslah diselidiki terlebih dahulu apakah orang yan digerakkan itu 

mengetahui, bahwa daya upaya yang dipergunakan oleh orang lain itu 

bertentangan dengan kebenaran ataupun tidak. Jika dapat dibuktikan, 
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bahwa orang yang digerakkan itu sebenarnya memahami, bahwa kata – 

kata yang dipergunakan oleh orang lain tersebut adalah kata – kata 

bohong, maka di dalam hal ini tidaklah terdapat “samenweefsel van 

verdichtsels”. Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat 

kecerdasan seseorang itu adalah dengan mengukur menurut kecerdasan 

orang – orang ke dalam golongan mana orang yang ditipu itu 

termasuk.
8
 

2. MACAM-MACAM PENIPUAN 

Menurut Moch. Anwar “Pasal 378 KUHP tersebut mengatur tindak 

pidana penipuan (oplichting) dalam arti sempit”. Sedangkan Pasal 379 

sampai dengan Pasal 395 KUHP, memuat tentang macam tindak 

pidana lain yang bersifat menipu dalam arti luas yang bermaksud 

perbuatan curang (bedrog).
9
 

Yang akan diuraikan sebagai berikut: 

Pasal 379: Perbuatan – perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 

378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan 

harga daripada barang, utang atau piutang itu tidak 

lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, senagai 

penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan 

atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah. 

 

                                                 
8
 Ibid. 

9
 Sudrajat Bassar, Tindak – Tindak Pidana Tertentu, Penerbit Remadja Karya, Bandung 1986, h. 

42. 
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Rumusan Pasal 379 ini memberi penegasan, bahwa apabila 

barang yang diserahka melalui perbuatan sebagaimana diatur Pasal 

378 adalah barang yang bukan ternak dan harga daripada barang, 

utang atau piutang yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, 

maka perbuatan itu dimasukkan sebagai penipuan ringan. 

 

Pasal 379a: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian 

atau kebiasannya untuk membeli barang – barang, 

dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, 

memastikan penguasaannya tanpa pembayaran 

seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap 

barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang 

lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun. 

Macam penipuan yang tersirat melalui rumusan Pasal 379a 

di atas adalah penipuan dari pihak pembeli, yang dilakukan sebagi 

mata pencaharian atau kebiasaannya. 

 

Pasal 380: (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima 

ribu rupiah: 

1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secaa palsu di 

atas atau di dalam suatu buah hasil kesusasteraan, keilmuan, 

kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang 
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asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa 

itu benar – benar buah hasil orang yang nama atau tandanya 

olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi; 

2. Barang siapa sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, 

mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke 

Indonesia, buah hasilkesusasteraan, keilmuan, kesenian atau 

kerajinan, yang di dalam ayau di atasnya teah ditaruh nama 

atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli 

telah dipalsu, seakan – akan itu benar – benar buah hasil orang 

yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. 

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh 

dirampas. 

Pasal 380 ini mengatur tentang bentuk penipuan terhadap 

suatu karya hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, 

atau memalsu nama atau yang asli dengan maksud supaya 

masyarakat mengira bahwa hal itu benar – benar karya hasil 

pelakunya, baik yang dilakukan dengan cara menaruh nama atau 

tanda secara palsu di atasnya maupun dengan cara menjual, 

menawarkan, menyerahkan, mepunyai persediaan untuk dijual atau 

memasukkannya ke Indonesia. 

 

Pasal 381: Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan 

penanggung asuransi mengenai keadaan – keadaan yang 

berhubungan dengan pertanggungan, sehingga 
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menyetujui perjanjian,  yang tentu tidak akan 

disetujuinya atau setidak – tidaknya dengan syarat – 

syarat yang demikian, jika diketahui keadaan – keadaan 

sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun empat bulan. 

 

Pasal 382: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas 

kerugian penaggung asuransi atau pemegang surat 

bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau 

ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan 

terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, 

mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau 

membikin tak dapat dipakai, perahu yang 

dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah 

yang diterima untuk pengangkutan muatannya yang 

dipertanggungkan; ataupun yang atasnya telah diterima 

uang bodemerij, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun. 

 

  Ketentuan Pasal 381 dan Pasal 382 di atas mengatur 

tentang bentuk penipuan di bidang asuransi. 
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Pasal 382 bis: barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan 

atau memperluas debit dagangan atau perusahaan 

kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan 

perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak 

umum atau seorang tertentu, diancam, jika 

karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren – 

konkirennya atau konkiren – konkiren orang lain 

itu, karena persaingan curang, dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak sembila ratus rupiah. 

 

Macam penipuan yang tersirat dalam rumusan Pasal 382 bis 

di atas adalah penipuan di bidang perdagangan dan perusahaa, 

yang dilakukan dengan cara berbuat curang untuk menyesatkan 

masyarakat umum atau perseorangan tertentu. 

 

Pasal 383: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahu  

empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang 

terhadap pembeli: 

Ke -1. Karena sengaja menyerahkan barang lain 

daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 

Ke-2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang 

yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. 
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Pasal 383 tersebut “mengatur tentang bentuk penipuan dari 

pihak penjual”( Sudrajat Bassar ).
10

 Bentuk penipuan dalam 

rumusan Pasal 383 ini, adalah kebalikan daripada bentuk penipuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 379a, dimana pasal tersebut 

mengatur tentang bentuk penipuan dari pihak pembeli.  

 

Pasal 383 bis: Seorang pemegang kognosemen yang sengaja 

mempergunakan beberapa ekslempar dari surat 

tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk 

beberapa orang penerima, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 

Penipuan yang diatur dalam Pasal 383 bis di atas adalah 

penipuan yang dilakukan oleh seorang pemegang kognosemen 

 

Pasal 384: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, dikenai 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 

banyak enam puluh rupiah, jika jumlah keuntungan 

yang diperoleh tidak lebih daripada dua puluh lima 

rupiah. 

Rumusan Pasal 384 tersebut memberi penegasan, bahwa 

jika hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 383 jumlahnya 

tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka pelaku hanya dikenai 

pidan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 

                                                 
10

 Ibid.,h. 47. 
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enam puluh rupiah. Penipuan ini dapat disebut sebagai bentuk 

penipuan ringan. 

 

Pasal 385: Diancam dengan pidana penjara paling lama empt 

tahun: 

 Ke-1. barangsiapa dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

menjual, menukarkan atau membebani dengan 

creditverband sesuatu hak tanah yang belum 

bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman 

atas pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, 

padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut 

mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; 

 Ke-2. barangsiapa dengan maksud yang sama 

menjual, menukarkan, atau membebani dengan 

creditverband, sesuatu hak tanah yang belum 

bersertifikat yang telah dibebani creditverband, atau 

sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau 

pembenihan di atas tanah yang telah dibebani demikian, 

tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada 

pihak yang lain; 

 Ke-3. barangsiapa dengan maksud yang sama 

mengadakan creditverband mengenai sesuatu hak tanah 

yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan 
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kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan 

dengan hak tadi sudah digadaikan. 

 Ke-4. barangsiapadengan maksud yang sama, 

menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak 

tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui 

bahwa orang lain yang mempunyai atau turu 

mempunayi hak atas tanah itu; 

 Ke-5. barangsiapa dengan maksud yang sama, 

menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang 

belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak 

diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah 

itu telah digadaikan; 

 Ke-6. barangsiapa dengan maksud yang sama, 

menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang 

belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui 

bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain 

untuk masa itu juga. 

 

Rumusan Pasal 385 diatas mengatur tentang bentuk 

penipuan dalam bidang pertanahan, yang dilakukan dengan cara 

menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan atau 

membebani dengan creditverband hak tanah yang sebelumnya 

telah dibebani creditverband, gedung, bangunan, penanaman atau 

pembenihan di atas tanah, padahal diketahuinya bahwa yang 
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mempunyai atau yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang 

lain atau tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang 

lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah 

tersebut. 

Kejahatan-kejahatan yang menyangkut tanah seperti yang 

diatur dalam pasal ini, oleh ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 

disebut “ stellionaat” 

 

Pasal 386: 

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang 

makanan, minuman, atau obat – obatan yang diketahui bahwa 

itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun. 

(2) Bahan makanan, minuman atau obat – obatan itu dipalsu, jika 

nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah 

dicampur dengan suatu bahan lain. 

Pasal 386 ini merumuskan tentang penipuan dari pihak penjual, 

sama maknanya seperti rumusan yang terkandung dalam Pasal 383. 

 

Pasal 387: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika 

seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan – 

bahan bangunan, yang pada waktu mebuat bangunan atau 

pada waktu menyerahkan bahan – bahan bangunan, 
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melakukan suatu perbuatan curang yang dapat 

membahayakan kemanan orang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan perang. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang 

tugasnya mengawasi penyerahan barang – barang itu, sengaja 

membiarkan perbuatan yang curang. 

Pasal 387 diatas mengatur tentang penipuan di bidang barang – 

barang bangunan, baik yang dilakukanoleh si pemborong, ahli 

bangunan, penjual maupun si pengawas dalam kegiatan tersebut. 

 

Pasal 388:  

(1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan unuk 

keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan 

perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 

negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang 

tugasnya mengawasi penyerahan barang – barang itun 

sengaja membiarkan perbuatan yang curang. 

Ketentuan Pasal 388 di atas mengatur tentang penipuan baik 

yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan curang ataupun 

membiarkam perbuatan curang terhadap kegiatan yang 

menyangkut kemanan negara. 
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Pasal 389: Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

menghancurkan, memindahkan, membuang atau 

membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan 

untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 

Rumusan Pasal 389 ini mengatur tentang penipuan yang 

obyeknya adalah batas pekarangan. 

 

Pasal 390: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

menyiarkan kabar bohong sehingga menyebabkan harga 

barang - barang dagangan, dana – dana atau surat- surat 

berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 

Memperhatikan Pasal 390 di atas, nampak didalamnya 

diatur tentang penipuan yang menyiarkan kabar bohong atau berita 

palsu sehingga menyebabkanharga barang – barang dagangan, 

dana – dana, maupun surat – surat berharga menjadi turun atau 

naik. 

 

Pasal 391: Barangsiapa menerima kewajiban untuk, atau memberi 

pertolongan pada penempatan surat utang, sesuatu 

negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga uum, sero, 
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atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan, atau 

perseroan, menciba menggerakkan khalayak umum 

untuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan 

sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan 

yang sebenarnya, atau dengan menbayang – bayangkan 

keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun. 

Pasal diatas dapat dijelaskan sebagai tindakan membuat 

keadaan palsu, atau dalam kalimat diatas membayang – bayangkan 

keadaan palsu, maka ia dapat diancam pidana karena mempunyai 

niat melakukan penipuan. 

 

Pasal 392: Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris 

perseroan terbatas, maskapai kapal andil Indonesia atau 

koperasi, yang sengaja mengumunkan keadaan atau 

neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

Pasal 392 ini mengatur tentang penipuan yang dilakukan 

oleh seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris Peseroan 

terbatas, Maskapai Penerbangan atau koperasi, yang sengaja 

mengumunkan keadaan ataua neraca yang tidak sebenarnya. 
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  Pasal 393: 

(1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang 

untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, 

menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk 

dijual atau dibagi – bagikan, barang – barang yang diketahui 

atau sepatutnya diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau 

pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau 

merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan 

asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan 

menambahkan nama firma yang khayal, ataupun, bahwa pada 

barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, 

firma, atau merek yang demikian sekalipiun dengan sedikit 

perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah. 

(2) Jika pada waktu mlakukan kejahatan belum lewat lima tahun 

sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan 

semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan. 

Ketentuan Pasal 393 ini mengatur tentang penipuan yang 

berhubungan dengan pengiriman barang dari atau ke luar negeri 

dengan cara mengakali identitasnya menjadi seolah – olah benar, 

padahal tidak demikian.  
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  Pasal 393 bis: 

(1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau meyuruh 

masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan 

tempat tidur, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan – 

keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau 

pengutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, 

bahwa keterangan – keterangan itu bertentangan dengan yang 

sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami 9istri) yang 

mengajukan gugatan atau pemiutang yang memasukkan 

permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu 

kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama. 

 

Pasal 393 bis diatas mengatur tentang penipuan yang dilakukan 

oleh seorang pengacara atau seseorang lain yang menggunakan jasa si 

engacara itu (klien) untuk keperluan suatu gugatan. 

 

Pasal 394: Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan – kejahatan 

yang diterangkan dalam bab ini, kecuali yang diterangkan 

dalam ayat kedua Pasal 393 bis, sepanjang kejahatan 

dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau 

pisah meja da tempat tidur. 
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Rumusan Pasal 394 tersebut memberi penegasan bahwa 

kejahatan sebagaimana diatur Pasal 367 juga dimasukkan ke dalam 

Bab XXV KUHP, sepanjang kejahatannya berkaitan dengan 

keterangan – keterangan guna keperluan permohonan perceraian 

atau pisah meja dan tempat tidur. 

 

 

Pasal 395: 

(1) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang 

diterangkan dalam bab ini hakim dapat memerintahkan 

pengumuman putusannya dan dapat dicabut haknya 

untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan 

dilakukan. 

(2) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang 

diterangkan pada Pasal 378, 382, 385, 387, 393 bis, 

dapat dinyatakan dicabutnya hak – hak tersebut dalam 

Pasal 35 no. 1 – 4 

Rumusan pasal terakhir ini mengatur tentang wewenang 

seorang hakim dalam memberikan putusan tambahan 

terhadap suatu perkara penipuan yang sedang diperiksanya. 
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3. PENGERTIAN  PENGGELAPAN 

Setelah diatas penulis menguraikan arti dari penipuan, berikut ini 

penulis akan menguraikan arti dari penggelapan yang pada prakteknya 

sulit dibedakan karena adanya unsur – unsur yang mirip.  

 

Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memiliki 

suatu benda atau barang milik seseorang di bawah kekuasaan pelaku 

bukan karena kejahatan. Perbuatan pelaku bermaksud memiliki benda 

tersebut. Pada pokoknya dengan perbuatannya itu si pelaku tidak 

memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak 

atas suatu barang.  

 

Tindak pidana penggelapan ini pada pokoknya dapat dibagi 

menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, 

diantaranya:
11

 

 

Unsur obyektif : 

a. Perbuatan materiilnya : memiliki. 

b. Obyeknya : Benda 

c. Benda tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena 

kejahatan. 

 

 

                                                 
11

 P.A.F. Lamintang, et. al., Op. cit h. 177 - 178 
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Sedangkan unsur subyektifnya :  

a. Dengan sengaja. 

b.  Melawan hukum. 

 

Kesengajaan pada delik penggelapan ini berarti:
12

 

a. Bahwa pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya 

memiliki barang orang lain yang berada dalam tangannya 

sebagai perbuatan yang melawan hukum, di mana hal 

tersebut sangat bertentangan dengan hak orang lain. 

b. Pelaku dengan kesadarannya memang menghendaki 

timbulnya suatu perbuatan memiliki tersebut. 

c. Pelaku mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan 

memiliki tersebut ditujukan pada suatu benda. 

d. Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda tersebut 

bukan miliknya. 

 

Penggelapan menurut C.B. van Haeringen seorang guru besar 

pada Rijks Universiteit di Utrecht diistilahkan sebagai “geheel donker 

maken” atau “uitstraling van licht beletten” yang dapat diartikan 

“membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya 

sinar” namun jika melihat istilah tersebut, maka sangatlah sulit 

dipahami secara langsung, sehingga  menurut P.A.F. Lamintang dan C. 

                                                 
12

 Syafruddin, Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai asuransi jiwa dan 

penanggulangannya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, 1996, h. 12 
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Djisman Samosir dalam bukunya “Delik – delik khusus kejahatan yang 

ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak 

milik” pengertian penggelapan  adalah “penyalah gunaan hak” atau 

“penyalah gunaan kepercayaan”.
13

 

 

Kejahatan “penggelapan” itu sendiri, seperti yang dikenal di 

dalam Wetboek van Strafrecht Belamda dewasa ini dan kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “penggelapan” 

di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal 

dari hukum Germania.
14

 

 

Di dalam buku Germania dahulu orang memperbedakan 

kejahatan yang berupa pencurian seperti yang kita kenal sampai saat 

ini dengan kejahatan yang disebut “diebische behalten” atau 

“diefachtig behouden” ataupun “menguasai secara jahat”, dimana jenis 

kejahatan yang terakhir ini kemudian ditinjau lagi dari segi bagaimana 

seseorang itu menguasai suatu benda, yaitu apakah orang tersebut 

menguasai barang yang bersangkutan karena dipercayakan kepadanya 

ataupun apakah barang tersebut secara kebetulan berada di bawah 

kekuasaannya.
15

 

 

                                                 
13

 P.A.F Lamintang, et.al., Delik – delik Khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik 

dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit “Tarsito” Bandung, 1981, h. 174 

14
 Ibid. h. 176 - 177 

15
 Ibid. 
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Dengan demikian kemudian hukum Jerman telah membuat 

“unterschlagung” atau “ verduistering” sebagai suatu kejahatan yang 

berdiri sendiri, yang kemudian ternyata dicontohkan oleh hukum 

Belanda.
16

 

 

Code Penal sendiri tidak mengenal perumusan kejahatan 

semacam itu, dan hanyalah di dalam beberapa hal menjadikan setiap 

perbuatan penggelapan atas barang – barang yang dikuasakan kepada 

seseorang sebagai kejahatan, yang oleh Code Penal disebut sebagai 

“abus de confiance” atau “misbruik van vertrouwen” atau 

“penyalahgunaan kepercayaan”.
17

 

 

4. MACAM-MACAM PENGGELAPAN 

Dalam KUHP tindak pidana penggelapan tidak hanya diatur dalam 

Pasal 372 saja, tetapi ada beberapa pasal berikut yang mengatur tindak 

pidana penggelapan secara lebih rinci: 

Pasal 373: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila 

yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih 

dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai 

penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 

tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus 

lima puluh rupiah. 

                                                 
16

 Ibid. h. 176 - 177 

17
 Ibid. h. 176 - 177 
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Pasal diatas memberikan penjelasan bahwa jika benda yang 

digelapkan bukan berupa ternak dan nilainya tidak melebih dua 

ratus lima puluh rupiah disebut sebagai penggelapan ringan, yang 

ancaman pidananya paling lama tiga bulan. 

 

Pasal 374: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena 

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 

mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun. 

Pasal ini disebut juga penggelapan dalam jabatan karena 

penggelapan yang dilakukan oleh orang tersebut dimana orang 

tersebut menguasai benda atau barang karena pekerjaannya sehari 

– hari atau karena mendapat upah dari pekerjaan tersebut. 

 

Pasal 375: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena 

terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang 

dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau 

pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau 

yayasan, terhadap suatu barang yang dikuasainya selaku 

demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 

enam tahun. 
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Pasal 375 berarti penggelapan dilakukan oleh mereka – 

mereka dalam bentuk yayasan – yayasan atau lembaga- lembaga 

yang diberi tanggung jawab atas benda tersebut. 

 

Pasal 376: Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan – 

kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. 

 Pasal 376 ini memberlakukan pula Pasal 367 KUHP. 

 

Pasal 377: 

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang 

dirumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat 

memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya 

hak – hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 -4 

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka 

dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. 

Pasal ini mengatur tentang putusan hakim yang dapat memberikan 

putusan tambahan berupa pencabutan hak – hak terdakwa seperti yang 

diatur dalam Pasal 35 No. 1 – 4. 

 

 

5. PENGERTIAN  TINDAK PIDANA 

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat, dengan banyaknya peran hukum yang tak 

terhingga banyaknya maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan 
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mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah – 

masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat hukum dapat 

berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib hukum masyarakat. Hukum 

sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam 

masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang 

tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan 

mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan 

dengan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena 

hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia 

serta mempunyai ciri memerintah dan melarang, begitu pula hukum 

dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.
18

 

 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa aturan hukum itu berisikan 

suatu jalinan nilai, sehingga setiap tingkah laku yang berhubungan 

dengan aturan hukum tersebut dapat secara jelas terlihat apakah ia 

berbuat yang baik atau buruk bagi masyarakat, maka disini kepatutan 

atau kepantasanlah yang diharapkan dari pada tingkah laku yang 

selaras dengan norma di dalam kehidupan masyarakat.
19

 

 

Karena hal itulah maka hukum dipandang sebagai keseluruhan 

peraturan mengenai cara bagaimana orang sepantasnya berbuat dalam 

kehidupannya dalam bermasyarakat. Sebagai aturan tingkah laku, 

aturan hukum dipandang sebagai aturan yang seharusnya. 

                                                 
18

 R. Soeroso, S.H, PengantarIlmu Hukum, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 54 

 
19

 Ibid 
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Berdasarkan hal tersebut, penulis mengutip pendapat ahli 

bernama Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya Inleiding tot de 

rechtswetenschap yang mendefinisikan hukum sebagai berikut: 
20

 

“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat 

memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam 

masyarakat”. 

 

Dari definisi diatas, dapat dijelaskan:
21

 

- Keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak 

hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau 

norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup 

yang merupakan suatu sistem. Dan karena merupakan 

peraturan hidup, maka ,melaksanakan atau mentaati norma / 

peraturan hidup tersebut merupakan kewajiban / keharusan 

bagi semua anggota masyarakat tanpa kecuali. 

- Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak /  

berwenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, 

yaitu negara melalui badan / lembaga – lembaga tertentu 

yang ditunjuk, misalnya polisi, jaksa dan lain – lainnya. 

Paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain 

dilarang, karena tindakan demikian adalah mengadili sendiri. 

                                                 
20

 Ibid. h. 27 – 28 

 
21

 Susanto. A. Penegakan Hukum dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

Penipuan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2011, h. 16 - 17 
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- Hukum, adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak 

untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk 

melindungi kepentingan – kepentingan manusia yang ada di 

dalam masyarakat. Perlu dilindunginya kepentingan – 

kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan, dan lain – 

lain) disebabkan karena kepentingan tersebut sering kali 

diancam atau dilanggar oleh pihak lain sehingga hukum perlu 

mengmankannya dan bila perlu dengan paksaan. Paksaan dari 

negara, disamping dengan penangkapan, penahanan, 

pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang 

harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah dan bilamana 

perlu dengan menjual harta bendanya. Peralatan hidup itu 

adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia dalam 

masyarakat. 

 

Hukum cenderung mengalami perkembangan, tidak hanya dalam 

isinya, melainkan juga dalam bertambahnya jenis – jenis yang ada. 

Perubahan, perkembangan dan pertumbuhan tersebut pada tahapannya 

menyebabkan penataan kembali sistematik dan penggolongan hukum 

agar susunan rasional dari hukum itu tetap terpelihara. Pada tingkat 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia sekarang ini belum tercapai 

tingkat kemampuannya penggunaan istilah secara baik, sehingga 

masing – masing penulis atau praktisi hukum masih bisa menawarkan 

pilihannya masing – masing. Saat ini misalnya, kita dihadapkan 
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dengan istilah “Penggolongan”, tetapi juga “pembidangan”. Sehingga 

akan menghasilkan “golongan” dan “bidang hukum”. Di tempat lain 

lagi orang menggunakan istilah “klasifikasi”. Mungkin masih ada lagi 

istilah – istilah yang dingunakan. Meskipun terdapat keanekaragaman 

yang demikian, keperluan untuk menggunaka istilah yang berbeda – 

beda memang ada. Yang terpenting adalah, bahwa pada waktu 

berhadapan dengan suatu istilah, kita berusaha untuk mengerti maksud 

dan tujuan yang dikehendaki dengan penulisnya.
22

 Salah satu 

penggolongan hukum tersebut adalah hukum pidana. 

 

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal perbedaan antara hukum 

pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam skripsi ini penulis 

akan menguraikan mengenai hukum pidana materiil saja. Pengertian 

dan definisi hukum pidana materiil menurut Moeljatno adalah sebagai 

berikut:
23

 

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – 

aturan untuk:
24

 

1. Menetukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 

                                                 
22

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, 

h. 71. 

 
23

 Moeljatno, Azas – azas hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 1. 

 
24

 Ibid. 
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sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

2. Menetukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka 

yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan 

atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 

melanggar tersebut. 

 

Sedangkan menurut Sudarto, hukum pidana dapat didefinisikan 

sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu 

dan memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat yang berupa 

pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal ialah 

“perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu dan pidana”.
25

 

 

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu”, itu 

dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang 

memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu 

dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat 

perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya maka 

persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah 

perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.Yang 

dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan 

                                                 
25

 Sudarto, Hukum Pidana I, cetakan ke II, Penerbit Yayasan Sudarto, FH Undip Semarang, 1990, 

h. 9. 
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kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – 

syarat tertentu itu.
26

 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum 

pidana terdapat dua hal pokok yaitu perbuatan yang diancam dipidana 

dan pidana itu sendiri. Adapun perbuatan yang dimaksud disini adalah 

perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu diancam dengan 

pidana yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi berupa pidana. 

Pemakaian istilah pidana dirasakan lebih cepat untuk menyebut 

suatu sanksi dalam hukum pidana daripada istilah hukuman didasarkan 

pada alasan atau pertimbangan sebagai berikut:
27

 

1. Istilah pidana merupakan istilah khusus yang dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan suatu jenis sanksi yang hanya ada 

dalam hukum pidana. 

2. Tidak dipakainya istilah hukuman, oleh karena hukuman 

tidak hanya dipergunakan dalam bidang hukum (perdata, 

administrasi, adat, dan sebagainya), tetapi juga dipergunakan 

oleh bidang disiplin ilmu yang lain, seperti: pendidikan, 

moral, agama, adat istiadat dan lain – lain. 

 

Mengenai perbuatan yang diancam pidana ini, pembentukan 

undang – undang kita telah menggunakan perkataan “strafbar feit” 

                                                 
26

 Ibid. 

 
27

 Tim Pengajar, Bahan Kuliah Hukum Pidana lanjutan, Fakultas Hukum Untag, Semarang, 

1995, h. 1 
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untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di 

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana tanpa memberikan 

suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud 

dengan perkataan “Strafbar Feit” tersebut. Perkataan “feit” itu sendiri 

di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau 

“Een gedeelte van Werkelijkheid”, sedangkan “Strafbaar” berarti 

“dapat dihukum”, sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan 

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia 

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa pembentukan undang – 

undang kita itu tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang 

sebenaranya telah ia maksud dengan perkataan “Strafbaar feit”. Maka 

timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya 

yang dimaksud dengan “Strafbaar feit” tersebut.
28

 

 

B. PENGERTIAN PUTUSAN PENGADILAN 

Sesuai dengan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab  

Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 11 

berbunyi: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau 

                                                 
28

 P.A.F. Lamintang , Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1997, h. 181. 
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bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam Undang – undang ini”.
29

 

Sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang 

terdakwa, maka seorang hakim harusnya sungguh – sungguh 

memperhatikan:
30

 

a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lain. 

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat 

bukti lain. 

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi 

untuk memberi keterangan yang tertentu. 

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 

keterangan itu dipercaya. 

 

Seorang hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusannya 

harus mempertimbangkan serta menetapkan putusan apa yang tepat dan 

seadil – adilnya sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan hakim tersebut selain 

mempertimbangkan faktor yuridis yaitu menjamin adanya kepastian 

hukum, juga harus memperhatikan faktor sosiologis yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta faktor filosofis yang sesuai dengan rasa 

keadilan rakyat.  
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 Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. 
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 Wawancara dengan Praktisi Hukum, Budi Sutrisno, Salatiga, Desember 2013. 


