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Salah satu bentuk kejahatan yang semakin memiliki modus operandi 

tertentu adalah kejahatan penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara 

melawan hukum. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang 

ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau 

dalam bahasa belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit 

voortloeiende zakelijk rechten". Sebagaimana  dirumuskan Pasal 378 KUHP, 

penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, 

tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah 

menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. 

Permasalahan yang diajukan adalah apakah faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum, 

apakah sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan 

bermotor dengan cara melawan hukum dan bagaimana implementasi kasus dengan 

putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum 

adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor 

kesempatan dan faktor  lemahnya iman. Keempat faktor tersebut merupakan satu 

kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas 

tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Faktor yang paling 

menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika  lemahnya iman 

seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa 

ada yang dapat mencegahnya. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum adalah berupa 

ancaman pidana penjara kepada pelaku selama 4 tahun. Sanksi tersebut dapat 

diterapkan apabila kepada pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan 

pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum. Implementasi kasus 

dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ 

bahwa majelis hakim sudah tepat melakukan putusannya karena sesuai dengan 

dakwaan jaksa penuntut umum, terbuktinya unsur yang didakwakan kepada pelaku 

serta berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
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