
SKRIPSI 
 
 
 

PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ATAS PENGEMBALIAN 
BARANG YANG DIGELAPKAN 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 Oleh :  
 

DINI PUSPITASARI 
NIM. 030810112 

 
 
 
 
 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2012 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ATAS PENGEMBALIAN BARANG YANG 

DIGELAPKAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum 

 

 

 

DOSEN PEMBIMBING           PENYUSUN, 

 

 

 

 

 

BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.     DINI PUSPITASARI 

NIP.   196809281997021001         NIM.030810112 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2012 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada 

tanggal 13 Januari 2012 

 

 

Tim Penguji Skripsi 

 

Ketua   : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.     .................................. 

 

 

Anggota  : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.H.   .................................. 

 

    2. Astutik, S.H., M.H.    .................................. 

 

    3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., LL.M.  .................................. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



MOTTO 

 

“Jadilah berbeda dari apa yang 
dimiliki oleh orang lain” 

 

“Sesungguhnya disetiap 
kesulitan terdapat kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyirah [94] : 5-6)  
 

“Ya Allah yang membolak-
balikkan hati, teguhkanlah 

hatiku dalam agamaMu” 
(H.R. Tirmidzi 2066) 

 

“akhirnya semua berakhir, telah berakhir. Bagai 
mimpi buruk, menerjang semua batin hidup, tak 

berperasaan. Ku diam tertegun hanya untuk menatap 
pilu diriku, kau begitu indah. Bila malam 

menjelang, ingin ku hitung lagi jumlah bintang 
yang dapat bersinar menyinari hari-harimu. Dunia 
serasa mati, hilang semangat hidup ku. Aku rindu 
padamu, teramat sangat rindu. Jika ini takdirku, 
bolehkah ku berharap sesuatu ? berilah aku semenit 

saja ‘tuk ucapkan ‘TERIMAKASIH KAWAN’ ” 
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ABSTRAKSI 

 

Secara materiil Penggelapan dalam Sistem Hukum Indonesia telah diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP di mulai dari Pasal 

372, 373, 374, 375, 376, hingga 377. Undang-undang ini diharapkan mampun membawa 

dampak positif terhadap kasus-kasus pidana yang semakin bermunculan. Hingga akhirnya 

KUHP menjadi semacam kontrol bagi masyarakat yang semakin modern dan kompleks.  

Namun yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP hanyalah memuat 

tentang jenis-jenis tindak pidana penggelapannya saja serta ancaman pidana. Sedangkan 

untuk konsekuensi pengembalian atas barang/uang hasil penggelapan tidak ada aturan yang 

memuatnya. Sehingga masyarakat yang belum melek hukum pun tidak mengetahui apabila 

dengan dikembalikannya atau tidak dikembalikannya barang/uang hasil penggelapan tersebut 

dapat mempengaruhi tuntutan dari Penuntut Umum. Sehingga dengan dikembalikan atau 

tidak dikembalikannya barang/uang hasil penggelapan memiliki konsekuensi yuridis yang 

berbeda pula terhadap tuntutan yang diajukan ke pengadilan. 

 

Kata Kunci : Sistem Hukum Indonesia, Pengembalian Barang/Uang, Tuntutan 
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B A B  I  

P E N D A H U L U A N  

 

1.1. Latar Belakang 

“hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam 

peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara 

sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.”  

Prinsip dasar tersebut dianut adalah untuk mewujudkan suatu kepastian 

hukum. Dimana bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila 

tindakan-tindakan manusia dalam pergaulannya atau dalam hidup bermasyarakat 

diatur dengan suatu peraturan hukum tertulis. Dengan adanya prinsip dasar 

tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan suatu hukum yang 

memiliki kekuatan mengikat secara umum. Sehingga kedudukan hakim hanya 

berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas 

wewenangnya. Dimana bahwa putusan hakim hanya berpengaruh pada pihak-

pihak yang berperkara saja, doktrins Res Ajudicata.1

 

 

Sedangkan dalam menetapkan dan menafsirkan peraturan, maka hakim 

berpedoman pada peraturan yang berlaku. Misalnya adalah undang-undang atau 

peraturan-peraturan lain yang menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 

tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

yaitu : 

 

1  R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2005, h.69 

 

1 
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Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : 
 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
c. Peraturan Pemerintah 
d. Peraturan Daerah 

 
 

Namun keberlakuan Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-undang 

nomor 12 tahun 2011. Sehingga Pasal 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 

berbunyi : 

Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : 
 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi, dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

 

Dimana bahwa Undang-undang dibentuk oleh pemegang kekuasaan 

legislatif, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didalamnya 

terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang.2

2  Sekretariat Jendral MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Pasal  2 ayat (1). 

 Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur 

oleh undang-undang atas perintah Undang-undang Dasar 1945 dan diwujudkan 

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
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Pada Bab XXIV (buku II) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang 

biasa Kita sebut dengan KUHP, mengatur tentang penggelapan (verduistering), 

yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu ; Pasal 372 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 374 

KUHP, Pasal 375 KUHP, dan Pasal 376 KUHP. Di samping penggelapan 

sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, terdapat rumusan tindak pidana lainnya 

yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 KUHP dan Pasal 417 KUHP, 

tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik 

ke dalam tindak pidana korupsi oleh UU no. 31 Tahun. 1999 dan UU no. 20 

Tahun 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab 

tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII). 

Pada kasus penggelapan, apabila terdakwa mengembalikan uang/barang 

secara sepenuhnya, sebagian, dan tidak sama sekali terhadap uang/barang yang 

telah digelapkan, dalam praktek dapat mempengaruhi pengurangan masa 

hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. 

Sebuah tindakan dikatagorikan sebagai penggelapan jika dilakukan dengan 

sengaja untuk menggelapkan yang berupa uang atau surat berharga untuk 

kepentingan pribadi. Bukan hanya itu, pemalsuan buku-buku atau daftar 

administrasi juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, 

akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Namun 

apabila penggelapan tersebut dilakukan didalam organ-organ pemerintah, maka 

akan diatur khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah 

penggelapan yang seperti ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a 
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sampai dengan huruf c Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang 

no.31 tahun 1999) 

Adapun rumusan mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda 

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara 

paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.” 

Unsur memiliki dalam Pasal tersebut berarti menguasai suatu benda 

bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (M.A. 11 Agustus 

1959 No.69 K/Kr/1959). Sedangkan pada perkataan “memiliki” dan 

“menggelapkan” dalam Pasal 372 dan 415 KUHP tidak selalu mengandung sifat 

bermanfaat bagi diri pribadi (M.A. 7 April 1956 No.92 K/Kr/1963).3

Pada contoh sesorang diberi kepercayaan untuk membawa untuk 

sementara waktu sebuah smartphone, blackberry, karena sedang mengikuti masa 

karantina dimana tiap-tiap pesertanya dilarang membawa alat komunikasi 

termasuk handphone. Karena teman yang diberi kepercayaan tadi sedang 

 

Rumusan itu disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas 

tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, 

seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering diterjemahkan secara 

harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara 

luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 

membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. 

3  Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990, 
h.225 
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memerlukan uang untuk membayar kuliah, maka dijual-lah smartphone tersebut 

ke temannya sendiri. Tampak sebenarnya penjual ini menyalahgunakan 

kepercayaan yang telah diberikan oleh temannya tadi. Dengan dijualnya 

smartphone tersebut tidak mengartikan bahwa smartphone tersebut telah 

dibuatnya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati bahwa pengertian  

pelaku (penjual) tersebut menyalahgunakan haknya sebagai penguasa benda. 

Dimana bahwa pelaku tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang 

diberikan kepercayaan untuk menguasai atau memegang sebuah smartphone 

tersebut. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Beberapa kasus tentang tindak pidana penggelapan jarang sekali muncul oleh 

media. Karena tindak pidana ini tidak akan dapat tertangani tanpa ada laporan dari 

pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kasus ini. Disamping itu, terdapat pula 

perbedaan-perbedaan yang timbul apabila terdakwa mengembalikan barang atau 

uang hasil penggelapan, baik secara sebagian , sepenuhnya, maupun tidak sama 

sekali. Oleh karena itu, akan disampaikan berbagai permasalahan yang terjadi 

dalam tindak pidana penggelapan, antara lain sebagai berikut : 

1. Hubungan pengembalian kerugian dengan penggelapan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana  

2. Adakah konsekuensi hukum akibat pengembalian barang yang digelapkan 

dalam tindak pidana penggelapan ? 
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1.3.Metode 

Metode penulisan menjadi hal yang penting untuk memberikan gambaran 

sistematika berpikir sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.  

Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1.3.1. Tipe Penelitian 

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif. Tipe 

penulisan yuridis normatif adalah bertujuan untuk mengkaji perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku juga kajian teoretis dari literatur yang ada. Kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang 

dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini menganalisa putusan 

pegadilan di bidang penggelapan. 

 

1.3.2. Pendekatan Masalah 

Dalam menulis skripsi ini digunakanlah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) yang juga digabungkan dengan pendekatan masalah (case 

study).  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu memecahkan 

jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan mendasarkan pada 

ketentuan-ketentuan dalam legislasi dan regulasi yang relevan. Oleh karenanya 

harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat, yakni: 

a.  Comprehensive, artinya norma-norma hukum itu terkait antara yang satu 

dengan yang lain; 
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b. All-inclusive, yakni bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu untuk menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak 

akan ada kekurangan hukum; 

c. Systematic, yakni norma hukum harus bertautan antara yang satu dengan 

yang lain serta tersusun secara hierarkis. 

Statute approach dilakukan dengan mengkaji dan memahami ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana di bidang penggelapan. Dalam hal ini Statute 

approach digunakan untuk rumusan masalah pertama dan kedua untuk 

memberikan gambaran mengenai ketentuan subyek hukum dan 

pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan judul penulisan yang 

selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, 

setelah itu diaplikasikan pada permasalhan yang dijadikan objek penulisan. 

Sedangkan yang dimaksud pendekatan masalah (case study) adalah 

mempelajari putusan perkara yang nantinya akan digunakan sebagai 

pengungkapan fakta materiil yang terjadi. 

1.3.3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

diperoleh melalui : 

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai kekuasaan. Bahan hukum tersebut merupakan norma yang 

bersifat mengikat. Sumber bahan hukum primer dari penulisan skripsi ini adalah: 
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- Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersebut berfungsi 

untuk menjelaskan bahan hukum primer dan tidak bersifat autoritatif. Sumber 

bahan hukum primer dari penulisan skripsi ini berupa buku-buku teks hukum, 

jurnal hukum, makalah hukum, artikel-artikel yang dimuat dalam media cetak, 

maupun internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, kamus 

besar Bahasa Indonesia, serta kamus hukum. 
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BAB II 

KONSEP PENGEMBALIAN KERUGIAN DALAM KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA 

 
  
2.1.  Ketentuan Pidana tentang Penggelapan serta Penggolongannya dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

 Delik penggelapan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau 

yang biasa disebut dengan KUHP, diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, 

dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku 

sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai 

pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat 

dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.  

 Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari 

Jerman yang kemudian oleh orang Jerman dimasukkanlah ke dalam undang-

undang mereka dengan sebutan unterslagung atau verduestering atau penggelapan 

sebagai tindak pidana yang berdiri di samping tindak pidana pencurian.4

 Meletakkan tindak pidana penggelapan di samping tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh 

para pembentuk Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda dengan 

mencantumkan verduestering ke dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana 

mereka yang kemudian diatur ke dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrecht. 

 

4  Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 111-112 

9 
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 Tindak pidana verduestering yang diatur dalam Pasal 321 Wetboek van 

Strafrecht, yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana 

penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

dimana merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang 

rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut : 

Hij die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander 
toebehoort en dat anders dan door misdrif onder zich heeft, 
wederrechtelijk zich toeeigent, wordt, als schuldig aan verduestering, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van 
ten hoogste negen honderd gulden.5

 Menurut Cleiren dalam Andi Hamzah, inti dari delik penggelapan ialah 

penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum 

memiliki sesuatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan. 

Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian terdapat kata 

“mengambil” atau wegnemen yang mana bahwa barang tersebut belum ada 

padanya, sedangkan pada penggelapan adalah delik dengan berbuat 

(gedragsdelicten) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan 

ialah waktudan tempatdilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

 
 

Artinya : 

 
Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu 
benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain 
yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan 
penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat 
tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. 
 
 

6

5  Engelbrecht, De Wetboeken, h. 1354. 
6  Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, h. 107. 
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 Beberapa arrest atau putusan kasasi yang penting untuk diketahui antara 

lain ialah arrest atau putusan kasasi baik dari Hoge Raad maupun dari Mahkamah 

RI yang menyatakan antara lain bahwa : 

1. Kata memiliki di dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda 

bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu.7

2. Kata-kata memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 

415 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi.

 

8

3. Dalam hal seorang diwajibkan menjual barang-barang pada pihak-pihak 

tertentu saja, ia dapat dianggap telah melakukan tindak pidana 

penggelapan, jika ia ternayat telah menjual barang-barang tersebut pada 

orang lain.

 

9

4. Dengan diterimanya kembali sebagian dari uang yang digelapkan oleh 

orang yang dirugikan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa tidak berubah menjadi bersifat keperdataan.

 

10

5. Terdakwa sebagai seorang penyelenggara arisan dalam perkara ini, karena 

tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpulkepada orang yang 

berhak menerimanya, telah melakukan tindak pidana penggelapan dan 

tidak tepat jika arisan itu dianggap sebagai hubungan pinjam meminjam 

tanpa bunga.

 

11

6. Bahwa kasus direksi tidak menganggap perlu untuk mengadukan penuntut 

kasasi kepada pihak kepolisisan, tidaklah menutup kemungkinan bagi 

 

7  MA 11 Agustus 1959 No.69 K/Kr/1959. 
8  MA 7 April 1956 No.92 K/Kr/1955. 
9  MA 22 September 1956 No.33 K/Kr/1956. 
10  MA 8 Februari 1958 No.242 K/Kr/1957. 
11  MA 19 November 1973 No.106 K/Kr/1973. 
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penuntut umum untuk menuntut penuntut kasasi di muka hakim karena 

tindak pidana itu bukan merupakan suatu delik aduan.12

7. Seorang bendahara yang dengan syrata-syarat tertentu hanya boleh 

membayar uang gajinya dari uang kas, telah menggelapkan uang sebesar 

gajinya jika ia telah mengeluarkan uang dari kas bagi dirinya sendiri tanpa 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.

 

13

8. Barangsiapa tidak mengembalikan uang yang terlalu banyak telah 

diterimanya, melainkan merahasiakan hal tersebut bahkan tidak 

mengakuinya pada waktu ditanya oleh orang yang membayarkan uang 

tersebut telah menguasai uang tersebut secara sepihak dan memilikinya 

secara melawan hukum.

 

14

Sedangkan penggolongan jenis-jenis tindak pidana penggelapan dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu : 

 

1. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok 

Yang dimaksud oleh Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau 

verduistering dalam bentuk pokok yang didalamnya memuat unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Unsur Subyektif  : opzettelijk atau dengan sengaja 

b. Unsur Objektif  :   

1. Barang siapa 

12  MA 18 Oktober 1967 No.129 K/Kr/1966. 

13  HR 21 Maret 1927, NJ 1927, h. 450, W. 11660. 
14  HR 16 April 1895, W. 6652. 
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2. Zich wederrechtelijk toeeigenen atau menguasai 

secara melawan hukum 

3. suatu benda 

2. Tindak Pidana Penggelapan Ringan 

Unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut : 

a. Bukan merupakan ternak 

b. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah 

3. Tindak Pidana Penggelapan Dengan Unsur-unsur yang Memberatkan 

Unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut : 

a. Karena hubungan kerja pribadinya 

b. Karena pekerjaannya 

c. Karena mendapat imbalan uang 

4. Tindak Pidana Penggelapan Oleh Wali dan Lain-lain 

Unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut : 

a. Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk 

disimpan 

b. Dalam keadaannya sebagai seorang ahli 

c. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu 

d. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa 

e. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat 

f. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan 

atau suatu yayasan 

5. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga 
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2.2. Unsur-unsur yang Terkandung dalam Pasal-pasal Penggelapan 

 Seperti yang telah diketahui, pasal-pasal tentang penggelapan yang 

termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari Pasal 372, Pasal 

373, Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376. Di samping itu, terdapat rumusan lain 

tentang penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 415 KUHP dan 

Pasal 417 KUHP. Namun pada kedua pasal tersebut kini ditarik ke dalam 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi karena 

merupakan kejahatan dalam jabatan. Oleh karena itu kedua pasal tersebut tidak 

dimasukkan kedalam Bab tentang Penggelapan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana. 

 Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 

375, dan Pasal 376 mengandung rumusan Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif 

yang jika dirinci adalah sebagai berikut : 

2.2.1. Unsur Obyektif 

Unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toeeigenen), 

sesuatu benda (eenig goed) , yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang 

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apabila dirinci maka : 

1. Perbuatan Memiliki (zicht toeeigenen) 

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1958 No.308 K/Kr/1957 

menyatakan bahwa arti dari zicht toeeigenen dalam bahasa Indonesia belum ada 

terjemahan resminya. Sehingga kata-kata tersebut dapat diterjemahkan dengan 

makna memiliki, menganggap sebagai milik, atau menguasai secara melawan hak, 

atau mengaku sebagai milik. Dimana bahwa kata “memiliki” adalah merupakan 
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unsur tingkah laku oleh karena itu harus ada bentuk/wujudnya. Dan perbuatan 

tersebut harus telah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadikannya 

selesai melakukan penggelapan. Bentik-bentuk dari zicht toeeigenen misalnya 

adalah menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. 

Sedangkan dalam penggelapan, objek utamanya adalah berupa benda yang 

mana bahwa sebelum kejahatan terjadi, benda tersebut berada dalam 

kekuasaannya.  Misalnya dititipkan ataupun memang benda tersebut sejak dari 

awal berada dalam kekuasaannya (penjaga rental mobil, kasir, dsb), maka menjadi 

sangat susah untuk menentukan kapan telah terjadi zicht toeeigenen tanpa adanya 

penguasaan benda tersebut dan perbuatan memiliki sebelumnya. 

Selanjutnya, orang yang dititipi suatu barang atau yang disebut sebagai 

petindak, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari hak atas 

barang yang dikuasainya. Karena bagi petindak, sebagai orang yang menguasai 

benda tersebut, tidak berhak untuk melakukan perbuatan memiliki, hanya sebatas 

menguasai saja sehingga apabila terdapat penyalahgunaan, maka tidak dibenarkan 

untuk melebihi dari hak yang dipunyainya tersebut. Sehinga dapat disimpulkan 

bahwa perbuatan memiliki adalah “perbuatan terhadap suatu benda oleh orang 

yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari sifat 

hak yang ada padanya atas benda tersebut.”15

Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian tersebut tidak dapat berlaku 

umum karena dalam kasus-kasus tertentu dimungkinkan tidak dapat 

 

15   Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia,  Malang,  2003,  
h.73. 
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mendatangkan keadilan16

2. Sesuatu Benda (eenig goed) 

 oleh sebab benda adalah sebagai objek kejahatan, 

sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi 

sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya 

wujud perbuatan memiliki. 

 

Benda yang menjadi objek dalam penggelapan, hanya dapat ditafsirkan 

sebagai benda yang bergerak atau berwujud saja. Karena apabila petindak ingin 

melakukan sesuatu terhadap barang tersebut, petindak dapat melakukannya secara 

langsung tanpa harus didahului oleh perbuatan-perbuatan lain karena barang 

tersebut sudah ada dibawah kekuasaan dari petindak tanpa didahului dengan suatu 

usaha ataupun perbuatan. 

Apabila diterapkan ke dalam kasus, akan sangat tipis beda antara 

penggelapan dan pencurian. Dalam kasus pencurian pulsa seluler oleh oknum 

yang tak bertanggungjawab, oknum pencuri pulsa tidak berada dalam hubungan 

menguasai pulsa yang dicuri. Hubungan menguasai hanya sebatas atas voucher 

fisik yang dikuasainya saja. Hanya terhadap voucher fisik, oknum tersebut dapat 

melakuan perbuatan secara langsung tanpa melakukan perbuatan yang lainnya. 

Beda halnya apabila oknum tersbut menggosok voucher fisik tersebut dan 

menjualnya ke konsumen sehingga ia tidak dapat melakukan perbuatan tersebut, 

mengambil isi pulsa, tanpa melakukan perbuatan lain yang kemudian menjualnya 

ke konsumen pengguna operator seluler. Adapun kasus diatas sesuai dengan unsur 

16  Ibid. 
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“ada padanya atau berada di bawah kekuasaannya” yang tedapat di dalam Hoge 

Raad, yakni : 

Berada di bawah kekuasaannya berarti juga bahwa hubungan antara si 

pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata. Dengan demikian tidak 

terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan benda-benda 

yang terdapat di dalam sebuah peti yang terkunci. Menguasai secara melawan hak 

atas benda-benda tersebut setelah sebelumnya harus membuka secara paksa peti 

itu terlebih dahulu adalah suatu pencurian dan bukan merupakan suatu 

penggelapan.17

a. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain 

 

 

Orang lain yang dimaksud disini adalah orang yang tidak memiliki benda 

yang menjadi objek penggelapan, yang tidak mempunyai hubungan apa-apa 

sebelumnya dengan benda tersebut, atau orang-orang tertentu yang sedang 

diberikan kepercayaan untuk menjaga barang tersebut dari perintah petindak. 

Sehingga jelaslah bukan petindak yang melakukannya. 

Sedangkan pengertian untuk benda itu sendiri adalah tiap-tiap barang dan 

tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.18

17 Hoge Raad 25 Juni 1946, 1947 No.131, 8 Juni 1914, N.J. 1914, 947, W. 9662; 5 Juni 
1916, W. 9979; 31 Des. 1917, N.J.1918, 138, W. 10220. 

18 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya 
Paramita, Jakarta, 2006, h. 157, Pasal 499 

 Namun apabila benda tersebut 

tidak ada pemiliknya, baik sejak semula sampai benda tersebut dilepaskan hak 

miliknya, maka benda tersebut tidak dapat menjadi objek penggelapan. Karena 

syarat dari objek penggelapan terhadap benda itu sendiri ialah benda tersebut 

berada dalam penguasaan 
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Menurut Arrest Hoog Raad 1 Mei 1992, N.J. 1992, 737, W. 10906 , untuk 

mengadili seseorang karena penggelapan tidaklah disyaratkan untuk mengetahui 

siapa sebenarnya adalah pemilik yang sah atas barang tersebut. Telah jelas bahwa 

barang yang tak bertuan pun tidak dapat dijadikan sebagai objek penggelapan. 

Sehingga mutlak bahwa benda yang dapat dijadikan objek penggelapan adalah 

dalam penguasaan seseorang, baik orang sebagai pemiliknya maupun orang yang 

memilikinya secara melawan hukum. Sudah cukup terbukti apabila seseorang 

telah menemukan sebuah handphone di ruang kuliah yang kemudian timbul niatan 

untuk menjualnya ke seorang temannya karena tengah membutuhkan uang untuk 

biaya kuliahnya. 

 

b.  Benda Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena 

Kejahatan 

Dalam poin ini, terhadap benda dan cara menguasainya dibedakan dalam 

kasus-kasus tersendiri. Karena cara dalam memperoleh benda yang dijadikan 

objek, tidak hanya didapat melalui kejahatan, benda tersebut dapat juga didapat 

dengan cara yang benar dan tidak melawan hukum. Sehingga dapat dibedakan 

menjadi Benda Dalam Kekuasaannya dan Bukan Karena Kejahatan, yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Benda Dalam Kekuasaannya 

Kembali ke definisi tentang benda itu sendiri bahwa benda yang menjadi 

objek dalam penggelapan adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan 

petindak atas keinginan dari pemilik benda tersebut atau dalam kata lain bahwa 
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benda adalah bahwa benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyakan dari 

pemilik benda tersebut, berada dalam penguasaan dari petindak bukan karena 

kejahatan melainkan karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, 

dijaminkan, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Prof.Simons, kata toeeigenen atau menguasai dalam 

rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki pengertian 

yang sama dengan kata toeeigenen di dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, yakni : 

“eene zoodanige handeling, waardoor de dader zichzelf de fetelijke 

heerschappij over de zaak verschaft, zooals die aan dan eigenaar toekomt, 

en waardoor tevens die heerschappij aan den eigenaar ontnomen word.”19

Dimana bahwa perbuatan mengasingkan atau menyerahkan suatu benda 

kepunyaan orang lain yang ada padanya karena dititipkan kepada pihak ketiga 

itu merupakan perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah selesai 

dilakukan oleh pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pengasingan atau 

penyerahan benda tersebut telah dikaitkan dengan perjanjian bahwa pelaku 

dapat membeli kembali benda yang bersangkutan.

 

Artinya : 

Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh 

suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh 

pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut 

diambil dari pemiliknya. 

 

20

19 Simons, Leerboek II, h. 114. 
20 Ibid. 
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2. Bukan Karena Kejahatan 

Dalam delik penggelapan telah jelas bahwa penguasaan barang yang ada 

dalam penguasaan petindak adalah bukan karena kejahatan dan tidak melawan 

hukum, melainkan perbuatan tersebut terjadi atas kesadaran akan pemilik barang 

yang sah dan penyerahan barang kepada petindak dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara yang tidak melawan hukum, antara lain dengan menitipkan, 

meminjamkan, memperjanjikan, menyewakan, menggadaikan, dan sebagainya. 

  

Berada di bawah kekuasaannya berarti juga bahwa hubungan antara si 

pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata. Dengan demikian 

tidak terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan 

benda-benda yang terdapat di dalam sebuah peti yang terkunci. Menguasai 

secara melawan hak atas benda-benda tersebut setelah sebelumnya harus 

membuka secara paksa peti itu terlebih dahulu adalah suatu pencurian dan 

bukan merupakan suatu penggelapan.21

Adapun Arrest yang telah dijelaskan diatas bahwa benda tersebut yang 

berada dalam  kekuasaan adalah termasuk benda yang dikuasai oleh petindak itu 

sendiri maupun oleh orang yang dipercayakan oleh pemilik benda itu sendiri. 

Sehingga apabila diilustrasikan adalah sebagai berikut, A dititipi sebuah mobil 

oleh X yang kebetulan mereka sudah saling mengenal yang kemudian oleh A 

disimpannya. Tak lama kemudian, timbul keinginan dari A untuk menjual mobil 

tersebut kepada temannya yang lain karena terdapat kebutuhan yang mendesak. 

Akhirnya terjual lah mobil tersebut ke B. Sedangkan B, yang dengan itikad baik 

 

 

21 Hoge Raad 25 Juni 1946, 1947 No.131, 8 Juni 1914, N.J. 1914, 947, W. 9662; 5 Juni 
1916, W. 9979; 31 Des. 1917, N.J.1918, 138, W. 10220. 
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membeli mobil tersebut, mengira bahwa mobil tersebut adalah murni milik A 

sehingga tidak timbul rasa curiga sedikit pun. Sehingga B tidak dapat dipidana, 

karena B adalah sebagai manus ministra (yang disuruh melakukan), sedangkan A 

dipidana sebagai doenplegen (pelaku penyuruh). 

 

2.2.2. Unsur Subyektif 

Disamping unsur-unsur objektif yang telah dijelaskan diatas, terdapat 

unsur-unsur subyektif yang meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), 

dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). Secara rinci antara lain : 

 

1. Dengan Sengaja 

Terpengaruh dengan pendapat Hoge Raad tentang keharusan yang 

memungkinkan adanya suatu hubungan secara langsung yang memiliki sifat yang 

secara nyata antara pelaku dengan suatu benda yang menjadi suatu objek pada 

tindak pidana penggelapan seperti yang ditelah dikemukakannya dalam arrest-

nya, dalam praktik banyak terdapat kesalahpahaman seolah-olah orang tidak 

ditemuinya unsur kesengajaan untuk menguasai secara melawan hukum benda-

benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut dan 

kesengajaan yang timbul atas perbuatan tersebut, harus dapat dibuktikan dalam 

persidangan. 

Untuk mengetahui apakah petindak memiliki kesengajaan untuk 

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap benda-benda yang telah 

dipercayakan oleh pemilik atas benda tersebut bahwa secara nyata tidak langsung 
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benda tersebut dikuasai oleh petindak atau bukan, berikut pendapat dari Prof.van 

Bemmelen dan Prof.van Hattum antara lain sebagai berikut : 

 ... is voor onder zich hebben niet nodig, dat menzelf het goed feitelijk 

onder zich heeft. Men kan zeer wel via een ander een goed onder zich hebben. 

Degene, die het goed in bewaring heeft, kan het zelf weer bij een ander in 

bewaring geven. Indien hij vervolgens aan die ander opdracht geeft om het te 

verkopen, verduistert hij.22

1. Melawan hukum 

 

Artinya : 

 ... untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus 

menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat 

penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan 

suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda 

tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain utnuk menjualnya, 

maka ia telah melakukan suatu penggelapan. 

 

Kesengajaan yang telah dilakukan oleh petindak, setidaknya telah 

memenuhi unsur-unsur objektif, yang telah dijelaskan diatas, kemudian 

ditambahkan dengan unsur-unsur melawan hukum karena perbuatan yang 

dilakukan oleh petindak jelas-jelas telah menyimpang dari aturan hukum yang 

ada, antara lain : 

2. Perbuatan memiliki 

3. Suatu benda 

4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

22 van Bemmelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek Het Nederlandse Strafrect  II, 
Guoda Quint, Arnhem, h. 310  
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5. Benda yang dijadikan sebagai objek penggelapan saat ada dalam 

penguasaannya, bukan karena kejahatan 

 

2. Melawan Hukum 

Pada dasarnya, sifat melawan hukum merupakan perbuatan tercela atau 

terlarangnya suatu perbuatan. Karena di dalam peraturan pun tidak mengatur 

perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dan perbuatan tersebut secara terang-

terangan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sehingga dikategorikan 

ke dalam perbuatan melawan hukum. 

 Sehingga, maksud memiliki dalam perbuatan melawan hukum atau dengan 

maksud memiliki secara melawan hukum ini berarti sebelum petindak melakukan 

perbuatan melawan hukum tersebut, petindak jelas-jelas sudah mengetahui dan 

sadar atas perbuatannya untuk memiliki benda milik orang lain secara melawan 

hukum. Oleh karenanya, jenis-jenis perbuatan melawan hukum dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu : 

a. Melawan Hukum Formil 

Melawan Hukum Formil yang dimaksudkan disini adalah bahwa 

perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis 

yang ada. Sehingga perbuatan tersebut tercela atau tidak, dapat ditinjau dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Simons, bahwa 

dapat dipidananya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, harus sesuai 

dengan delik yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku saat itu juga 

. 
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b. Melawan Hukum Materiil 

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum secara Materiil dapat ditunjukkan 

dengan berbenturannya antara perbuatan dan azas-azas hukum masyarakat. Azas-

azas tersebut dapat berupa azas-azas yang telah dipegang teguh sehingga tidak 

dinyatakan secara tertulis atau dapat juga azas-azas tersebut telah terbentuk 

menjadi suatu aturan yang tertulis. Sehingga, untuk mengetahui perbuatan 

tersebut tercela atau tidak, dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri, 

masyarakat sendiri yang dapat menilai dan memberikan “hukuman” yang 

setimpal. Hal semacam ini biasanya masih dianut dan di pegang teguh oleh 

masyarakat pedamalaman atau masyarakat yang masih memegang erat ajaran 

nenek moyangnya.  

Dalam prakteknya, perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di 

masyarakat lebih condong ke arah perbuatan Melawan Hukum secara Materiil 

karena ”perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain, atu 

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap 

hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang 

orang lain.”23

23 Arrest Hoog Raad 31 Januari 1919 

 Apabila rumusan tentang melawan hukum dicantumkan ke dalam 

suatu perundang-undangan atau ketentuan lain yang tertulis, maka dalam 

persidangan perlu untuk dibuktikan. Sebaliknya, apabila rumusan tentang 

melawan hukum tidak dicantumkan dalam suatu perudang-undangan atau 

ketentuan lain, unsur ini dianggap ada dan sebagai unsur yang tersembunyi, maka 
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dalam persidangan tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut telah 

bertentangan dengan hukum. 

 Terdapat juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung mengenai 

melawan hukum, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat 

melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam 

rumusan delik tidak selalu dicantumkan.24

2.3. Konsep Pembayaran Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana 

 Sebagaimana diterangkan dalam 

Memorie van Toelichting, maksud dicantumkannya melawan hukum secara tegas 

dalam suatu tindak pidana, didasarkan pada suatu pembentukan undang-undang 

terdapat kekhawatiran bahwa orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan 

seperti yang telah dirumuskan, yang tidak bersifat melawan hukum juga dapat 

dipidana. Sehingga dapat ditarik kesimpulan atas Memorie van Toelichting bahwa 

unsur melawan hukum terebut adalah mutlak ada di setiap delik. 

A. POLA PEMBAGIAN JENIS TINDAK PIDANA 

Ketentuan pembayaran denda maximum untuk pelanggaran (pasal 82 

KUHP) dikenal juga sebagai lembaga hukum afkoop (penebusan) atau sering juga 

disebut dengan schikking (perdamaian).25

Pola jenis sanksi berhubungan dengan pola pembagian jenis tindak pidana. 

Misalnya, menurut pola KUHP (WvS), untuk “kejahatan” pada umumnya 

diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk “pelanggaran” pada 

umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Konsep tidak lagi 

membedakan jenis tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun 

 

24 Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.30 K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970. 
25 Barda Namawi Arief,  Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan Penyediaan Bahan Kuliah  

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, h. 63.  
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demikian, di dalam “pola kerja” Tim Penyusun Konsep terdapat pengklasifikasian 

tindak pidana yang sifat atau bobotnya dapat diklasifikasikan sebagai “sangat 

ringan”, “berat”, “sangat serius”. Untuk delik yang “sangat ringan” hanya 

diancam dengan pidana denda, untuk delik yang diancam “berat” diancam dengan 

pidana penjara atau denda (alternatif), sedangkan untuk delik “sangat serius” 

diancam dengan pidana penjara saja (perumusan tunggal) atau dalam hal-hal 

khusus dapat pula diancam dengan pidana mati yang dialternatifkan dengan 

penjara seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu. Secara kasar polanya 

dapat digambarkan dalam skema berikut26

BOBOT DELIK 

 : 

 

JENIS PIDANA KETERANGAN 

Sangat Ringan Denda 
- Perumusan Tunggal 

- Denda Ringan (kategori I atau II) 

Berat Penjara dan Denda 

- Perumusan Alternatif 

- Penjara Berkisar 1 s.d. 7 Tahun 

- Denda Lebih Berat (Kategori III-IV) 

Sangat Serius 
- Penjara Saja 

- Mati/Penjara 

- Perumusan Tunggal atau Alternatif 

- Dapat Diakumulasikan Dengan Denda 

 

Dengan pola diatas, secara kasar menurut konsep hanya akan ada tiga 

kategori pengelompokkan tindak pidana, yaitu : 

a. Yang hanya diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai 

kurang dari 1 tahun penjara); 

b. Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik 

yang diancam dengan pidana penjara 1-7 tahun); 

26 Barda Namawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP BARU,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 153. 
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c. Yang hanya diancam dengan pidana penjara (untuk delik yang diancam 

dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun) 

Namun demikian perlu dicatat, bahwa tetap dimungkinkan adanya 

“penyimpangan” dari pola diatas, antara lain : 

1. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang meresahkan  masyarakat 

ancaman pidananya akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya 

dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya; 

2. Untuk beberapa tindak yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan 

ekonomis/keuangan yang cukup tinggi, pidana penjara yang diancamkan 

dapat dialternatifkan dan diakumulasikan dengan pidana denda; 

3. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan 

“disparitas pidana” dan “meresahkan masyarakat” akan diancam dengan 

pidana minimum khusus.27

B. POLA MAKSIMUM DAN MINIMUM PIDANA 

 

a. Dengan tetap akan dianutnya sistem absolut (sistem 

maksimum/indefinite), mau tidak mau akan menghadapi masalah 

penentuan lamanya maksimum dan minimum pidana, khususnya 

untuk pidana penjara dan denda. Adapun pola maksimum dan 

minimum pidana yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pidana penjara tetap dibedakan antara pidana penjara 

seumur hidup dan waktu tertentu 

2. Pidana penjara untuk waktu tertentu, minimal (umum) satu 

hari kecuali ditentukan lain maksimal berturut-turut 15 

tahun yang dalam hal-hal tertentu dapat mencapai 20 tahun 

3. Pidana minimal untuk denda adalah Rp1.500,00, kecuali 

ditentukan lain dan maksimalnya ditetapkan dlaam enam 

kategori, yaitu (Pasal 77 Konsep 1987/1988; Pasal 73 

Konsep 1993) 

 

27 Ibid, h., 154 
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Kategori 
Nominal Denda  

(maksimum) 

I Rp150.000,00 

II Rp500.000,00 

III Rp3.000.000,00 

IV Rp7.500.000,00 

V Rp30.000.000,00 

VI Rp300.000.000,00 

 

Diadakannya pidana minimal umum denda disetujui dalam Rapat Tim tanggal 25 

November 1988. Dalam perkembangan konsep berikutnya, sejak Konsep 2000 s/d 

2006/2007 kategori denda ini telah mengalami perubahan : minimal umum 

denda adalah Rp15.000,00 

Kategori 
Nominal Denda  

(maksimum) 

I Rp1.500.000,00 

II Rp7.500.000,00 

III Rp30.000.000,00 

IV Rp75.000.000,00 

V Rp300.000.000,00 

VI Rp3.000.000.000,00 

 

4. Pola maksimum dan minimum pidana di atas diatur dalam 

Aturan Umum (Buku I). Adapun perumusannya dalam 

Buku II (yang memuat perumusan tindak pidana) digunakan 

pola perumusan sebagai berikut28

28 Ibid, h., 119 

  : 
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a. Apabila suatu tindak pidana yang menurut 

penilaian dianggap tidak perlu diancam 

dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai 

kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan 

sebagai tindak pidana “sangat ringan”. 

Golongan ini hanya diancam denda menurut 

kategori ke-1 sampai kategori ke-2 

b. Apabila suatu tindak pidana yang semula 

atau selama ini diancam dengan penjara atau 

kurungan kurang dari 1 tahun tetap dinilai 

patut untuk diancam dengan pidana penjara, 

maka akan diancam dengan maksimum 

pidana penjara paling rendah 1 tahun 

c. Semua tindak pidana yang menurut 

penilaian patut diancam dengan pidana 

penjara maksimum 1 tahun sampaidengan 7 

tahun, selalu akan dialternatifkan dengan 

pidana denda dengan penggolongan sebagai 

berikut : 

1. Untuk golongan “ringan” 

(maks.penjara 1 sampai 2 

tahun), diancam dengan 

maksimum denda kategori 

ke-3 

2. Untuk golongan “sedang” 

(maksimum penjara 2 sampai 

4 tahun) dan golongan 

“berat” (maksimum penjara 4 

sampai 7 tahun) diancam 

dengan maksimum denda 

kategori ke-4 
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d. Semua tindak pidana yang tergolong “sangat 

serius” (diatas 7 tahun penjara) tidak 

dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali 

apabila dilakukan oleh korporasi dapat 

dikenakan maksimum denda menurut 

kategori ke-5 untuk delik yang diancam 

pidana penjara 7 tahun ke atas sampai 

dengan 15 tahun, dan menurut kategori ke-6 

untuk yang diancam pidana penjara 20 tahun 

atau seumur hidup. Untuk lebih jelasnya, 

digambarkan dalam skema berikut : 

Tindak Pidana Penjara Denda 

Sangat Ringan - 
a. Kategori I 

b. Kategori II 

Ringan 1-2 tahun Kategori III 

Sedang 2-4 tahun Kategori III 

Berat 4-7 tahun Kategori IV 

Sangat Serius Diatas 7 tahun 

Tanpa denda, kecuali 

korporasi (Kategori V atau 

Kategori VI) 

 

C. PIDANA DENDA 

a. Pola pidana denda dalam KUHP tidak mengenal “minimum 

khusus” dan “makasimum umum”. Yang ada hanyalah “minimum 

umum” dan “masksimum khusus”. Minimum umum pidana denda 

sebesar “25 sen” (Pasal 30 Ayat 1) yang berdasarkan perubahan 

menurut Undang-undang No.18 Prp. 1960 dilipatgandakan menjadi 

15 kali, sehingga menjadi Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima 

sen). Maksimum khususnya bervariasi sebagai berikut “ 

1. Untuk “kejahatan” 
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Maksimumnya berkisar antara Rp900,- (dahulu 60 gulden) 

dan Rp150.000,- (dahulu 10.000 gulden); namun ancaman 

pidana denda yang sering diancamkan ialah sebesar 

Rp4.500,- (dahulu 500 gulden) 

2. Untuk “pelanggaran” 

Denda maksimum berkisar antara Rp225,00 (dua ratus dua 

puluh lima rupiah) (dahulu 15 gulden) dan Rp75.999,00 

(tujuh puluh lima ribu rupiah) (dahulu 5.000 gulden); 

namun yang terbanyak hanya diancam dengan denda 

sebesar Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) 

(dahulu 25 gulden) dan Rp4.500 (empat ribu lima ratus 

rupiah) (dahulu 300 gulden).  

Dari pola terlihat, bahwa menurut pola KUHP (WvS) 

maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk 

pidana denda yang paling tinggi untuk “kejahatan” ialah 

Rp150.000,00 (10.000 gulden), dan untuk “pelanggaran” 

paling banyak Rp75.000,00 (5.000 gulden). Jadi, 

maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk 

“kejahatan” adalah “dua kali lipat” yang diancamkan untuk 

“pelanggaran”. 

b. Konsep mengenai “minimum umum”, “minimum khusus” dan 

“maksimum khusus” pidana denda. Minimum umumnya sebesar 

Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah). Ancaman maksimum 

khusus dibagi enam kategori. Minimum khusus pidana denda dapat 

ditentukan berdasarkanenam katergori juga. 

Adapun pengancaman maksimum khusus denda adalah sebagai 

berikut : 
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Bobot Delik Penjara Denda 

Sangat Ringan - Kategori I/II 

Ringan 1-2 tahun Kategori III 

Sedang 2-4 tahun Kategori IV 

Berat 4-7 tahun Kategori IV 

Sangat Serius Diatas 7 tahun - Untuk “orang” tanpa denda 

- Untuk “korporasi”, terkena 

kategori V 

 

c. Dari pola diatas terlihat bahwa baik menurut KUHP maupun 

menurut konsep tidak ada “maksimum umum” untuk pidana denda. 

Inilah yang menyebabkan sangat bervariasinya maksimum denda 

di luar KUHP. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Ibid, h., 158 - 160 
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BAB III 

KONSEKUENSI PENGEMBALIAN HASIL PENGGELAPAN DALAM 

PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM 

 

3.1.  Konsekuensi Yuridis Pengembalian Hasil Penggelapan 

Secara yuridis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjabarkan 

mengenai konsekuensi pengembalian barang hasil penggelapan. Hanya dijabarkan 

saja tentang lama pidana penjara yang akan dilakukan oleh pihak tersangka dan 

juga hak-hak yang dapat diambil dari tersangka tentunya melalui putusan Hakim, 

dimana tercantum dalam pasal 377 KUHP yang kemudian hakim memberikan 

pertimbangan putusan yang terdapat dalam pasal 35 Kitab Hukum Undang-

undang Pidana (KUHP) no.1 – 4 atau aturan umum lainnya, yaitu : 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu 

2. Hak memasuki angkatan bersenjata 

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan umum 

4. Hak menjadi penasihat(raadsman) atau pengurus menurut hukum 

(gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, 

pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri 

Selanjutnya, dalam pasal 36 Kitab Hukum Undang-undang Pidana 

(KUHP) menerangkan bahwa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 

yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang 

diterangkan dalam Buku Kedua dapat dicabut, dalam hal pemidanaan karena 

33 
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kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuai 

jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 

pada terpidana karena jabatannya. 

Dalam menentukan lamanya pencabutan, Hakim dapat berpedoman pada 

pasal 38 Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), yaitu : 

(1) Jika dalam pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan 

sebagai berikut : 

a. Ke-1. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya 

pencabutan seumur hidup 

b. Ke-2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau 

kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 

banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya 

c. Ke-3. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua 

tahun dan paling lama lima tahun 

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan 

Sedangkan pasal-pasal dalam penggelapan yang terdapat di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah : 

1. Pasal 372 KUHP 

Perbuatan :  

a. Dengan sengaja memiliki. 

b. Memiliki suatu barang.  

c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan 

orang lain.  
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d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.  

e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.  

Hukuman :  

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.  

2. Pasal 373 KUHP 

Perbuatan :   

a. Dengan sengaja memiliki.  

b. Memiliki suatu bukan ternak.  

c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan 

orang lain.  

d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.  

e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.  

f. Harganya tidak lebih dari Rp. 25,00 

Hukuman :  

Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.  

3. Pasal 374 KUHP 

Perbuatan :  

a.  Dengan sengaja memiliki. 

b.  Memiliki suatu barang. 

c.  Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan 

orang lain. 

d.  Mengakui memiliki secara melawan hukum.  

e.  Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.  
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f.  Berhubung dengan pekerjaan atau jabatan.  

 Hukuman : 

 Hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. 

4. Pasal 375 KUHP 

Perbuatan :  

a. Dengan sengaja memiliki. 

b. Memiliki suatu barang. 

c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan 

orang lain. 

d. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 

e. Terpaksa disuruh menyimpan barang. 

f. Dilakukan oleh wali, atau pengurus atau pelaksana surat wasiat, atau 

pengurus lembaga social atau yayasan. 

Hukuman : 

Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. 

5. Pasal 376 KUHP 

Perbuatan : 

a. Dengan sengaja memiliki. 

b. Memiliki suatu barang. 

c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang 

lain. 

d. Mengakui memiliki secara melawan hukum. 

e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. 
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f. Penggelapan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan 

atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin. 

Hukuman : 

Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang 

dikenakan kejahatan itu.  
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3.2.  Pengembalian Hasil Penggelapan Dalam Praktek Penegakan Hukum 

Oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Pihak Kepolisian 

Dalam penggelapan itu sendiri, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi 

apabila ingin memenuhi unsur-unsur penggelapan, yaitu unsur obyektif dan unsur 

subyektif.  Sedangkan dari wawancara dengan Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri 

Sidoarjo, Sabetania R.P., S.H., M.H. dan Riski Candra Dewi, S.H., M.H. bahwa 

apabila barang hasil penggelapan saat berada dalam tahap penyelidikan 

dikembalikan kepada pihak korban, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh apa 

pun terhadap penghentian proses penyelidikan karena hal tersebut bukan 

merupakan delik aduan, maka proses penyelidikan akan tetap berjalan dan tidak 

akan berhenti. Tetapi hal tersebut dapat berubah tergantung pihak kepolisian yang 

tengah menyelidik kasus tersebut. Apabila barang yang telah dikembalikan secara 

sepenuhnya, sebagian dan tidak sama sekali oleh pihak terdakwa dalam tahap 

penyelidikan tersebut, proses akan berjalan atau tidak bergantung dari pihak 

kepolisian yang menangani perkara. Namun, kemudahan akan didapat oleh pihak 

tersangka dalam putusan sidang nantinya, yaitu dengan didapatnya keringanan 

hukuman oleh tersangka. 

Begitu pula terhadap tahap penyidikan. Apabila barang-barang hasil 

penggelapan telah dikembalikan oleh terdakwa baik secara sepenuhnya, sebagian 

dan tidak sama sekali tidak akan merubah bentuk surat dakwaan dan hanya 

meringankan saja. Untuk contoh, apabila barang hasil penggelapan dikembalikan 

sebagian dari total barang yang di gelapkan, maka dilihat terlebih dahulu nominal 

jumlah kerugian, misalkan menggelapkan sebanyak satu juta rupiah dengan 
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seratus juta rupiah, itu akan berbeda dalam tuntutan perkaranya. Begitu juga 

apabila barang hasil penggelapan dikembalikan secara penuh oleh pihak terdakwa, 

maka hal tersebut dapat dilihat dari reaksi keluarga korban juga. Apabila korban 

tidak terima dengan apa yang telah dilakukan terdakwa walaupun terdakwa telah 

mempunyai itikad baik untuk mengembalikan, maka hukuman akan sedikit lebih 

berat dari pada korban mengikikhlaskan dan memberi maaf kepada pihak 

terdakwa yang kemudian pihak Jaksa Penuntut Umum akan memberikan 

pertimbangan penuntutan bagi masa hukuman terdakwa. Sedangkan apabila pihak 

terdakwa tidak mengembalikan barang hasil penggelapannya sama sekali, maka 

terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada terdakwa telah 

mengembalikan barang tersebut secara sepenuhnya atau sebagian. Bahkan 

hukuman maksimal dapat diajukan oleh pihak Penuntut Umum. Proses 

penuntutannya juga tidak ada yang berbeda. Berat atau ringannya masa hukuman 

yang akan dijatuhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, semuanya akan 

dilihat dari perbuatan atau itikad yang dilakukan oleh pihak terdakwa dan fakta 

hukum yang ada selama persidangan berlangsung. 

 Dari analisis melalui putusan hakim tentang penggelapan, maka hakim 

mempertimbangkan “pengembalian barang bukti terhadap kasus penggelapan”. 

Dimana terdapat unsur-unsur yang didapat dari pertimbangan hakim, yakni : 

1. Barang yang sudah digelapkan oleh pihak terdakwa, dikembalikan kepada 

pihak korban 

2. Keluarga korban tidak mempermasalahkan lagi semenjak hakim telah 

memberi putusan di persidangan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



3. Mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut 

4. Menyatakan menyesal bahwa terdakwa tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi 

5. Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah melakukan tindak 

pidana lain selain kasus yang menimpanya, yakni penggelapan 

6. Terdakwa memiliki tanggungan yang masih harus ditanggung atau 

dibiayai 

7. Terdakwa sopan dan jujur selama dalam persidangan dan tidak berbelit-

melit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung 

Walaupun unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal penggelapan, yaitu : 

Pasal 372 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 375 KUHP, Pasal 

376 KUHP, Pasal 377 KUHP, telah terpenuhi namun bukan berarti masa tahanan 

yang tercantum didalam masing-masing pasal tersebut dapat diterapkan. 

Tersangka akan mendapatkan lamanya masa penahanan setelah melalui 

pertimbangan hakim. Sedangkan oleh penyelidik dan penyidik dalam menangani 

kasus pengembalian barang hasil penggelapan, tidak berlaku selama kasus 

tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Kasus tersebut lanjut atau tidak 

ke tahap persidangan, tergantung dari pihak kepolisian juga. 

Sedangkan menurut AKBP Pudji Widodo S.MIK, apabila dalam tahap 

penyelidikan barang  atau uang hasil penggelapan telah dikembalikan, baik itu 

secara sepenuhnya atau sebagian, maka pihak kepolisian dapat tidak membuatkan 

berkas laporan. Namun hal tersebut dilihat juga dari keadaan psikis pihak korban. 

Apabila pihak korban tidak menghendaki pihak terdakwa menjalani pidana, maka 
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laporan tersebut dapat dicabut. Sebaliknya, apabila pihak korban tetap 

menghendaki pihak terdakwa untuk tetap menjalani pidana, maka pihak 

penyelidik dapat membuat berkas laporan yang kemudian diteruskan dengan 

membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan). 

 Menurut Dede Suryaman, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan 

menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Trenggalek, apabila pihak 

tersangka sudah mengembalikan barang atau uang hasil penggelapan baik secara 

sepenuhnya ataupun tidak sama sekali namun dilakukan dalam tahap penyelidikan 

ataupun penyidikan, maka hal tersebut merupakan pertimbangan penyelidikan 

ataupun penyidikan. Sehingga tuntutan ancaman pidana dikenakan saat dalam 

proses pemeriksaan tersebut dilakukan dan pengembalian barang atau uang 

tersebut hanya sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman saja. 

Sedangkan apabila didalam persidangan ditemukan fakta-fakta baru, maka hakim 

dapat memberikan putusan ancaman pidana dipersidangan melalui fakta-fakta 

yang terungkap selama persidangan berlangsung. Besar putusan yang akan 

diberikan oleh hakim kepada pihak terdakwa adalah dengan melihat : 

1. Berat atau ringannya kasus tersebut 

2. Karakter orang tersebut 

3. Hubungan terdakwa dengan korban 

Namun diamar putusan dianggap tidak ada apabila barang bukti sudah 

dikembalikan oleh pihak terdakwa. Untuk pihak korban, sebenarnya pihak korban 

yang telah menerima pengembalian barang/uang dari pihak tersangka merasa 

dirugikan karena putusan yang telah disidangkan atau kasus tersebut tidak diakui. 
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 Begitu pula, apabila barang atau uang yang menjadi barang bukti selama 

dipersidangan dan pihak korban memerlukan barang atau uang tersebut, maka 

pihak korban dapat mengajukan permohonan peminjaman barang bukti kepada 

pihak penyelidik maupun penyidik. Tetapi bila dikemudian hari terjadi sengketa 

dengan barang bukti tersebut, maka pihak penyidik maupun penyelidik yang 

mengeluarkan surat permohonan pinjam pakai tersebut-lah yang bertanggung 

jawab atas sengketa yang timbul. Untuk barang bukti yang telah melewati proses 

persidangan dapat dikembalikan kepada pihak korban apabila : 

1. Barang bukti tersebut tidak menyangkut perkara lain 

2. Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh pihak penyidik 

3. Barang bukti tersebut dipinjam pakaikan , apabila barang bukti tersebut 

masih berada dalam tahap penyelidikan ataupun penyidikan 

Menurut Ahdmad Fauzi, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Hakim di 

Pengadilan Negeri Surabaya, untuk menjatuhkan putusan maka unsur-unsur yang 

ada dalam tindak pidana harus terbukti terlebih dahulu dan pembuktian ini 

digunakan untuk melihat bahwa perbuatan tersebut benar atau tidak dilakukan 

oleh terdakwa. Kemudian apabila terdakwa memiliki niat baik yaitu dengan 

mengembalikan barang yang sudah digelapkan namun laporan dalam pihak 

kepolisian telah dibuatkan, maka kasus tersebut harus tetap jalan untuk diproses 

sesuai hukum yang berlaku. sedangkan untuk barang yang sudah digelapkan , 

diwajibkan untuk disita sementara guna kepentingan persidangan. Namun apabila 

korban sangat membutuhkan barang tersebut, misalkan mobil, sepeda motor atau 

kendaraan bergerak lainnya, maka kendaraan tersebut dapat dipinjamkan kepada 
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pihak korban. Dengan syarat bahwa kendaraan tersebut dapat dihadirkan dalam 

persidangan dengan keadaan seperti saat barang tersebut dalam kondisi saat 

dilaporkan, tidak boleh hilang maupun rusak. Pentingnya barang tersebut 

dihadirkan dalam persidangan adalah untuk meyakinkan hakim apakah dalam 

barang tersebut terdapat tindak pidana atau tidak saat dalam persidangan dalam 

hal pembuktian. 

Untuk barang yang sudah ditemukan atau dikembalikan oleh pihak terdakwa, 

pengembalian tersebut adalah sebagai “peringan” untuk pihak terdakwa. Karena 

pengembalian barang tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak 

polisi, jaksa, maupun hakim utuk mengajukan tuntutan. Sedangkan berat atau 

ringannya hukuman tergantung pada nilai nominal barang yang digelapkan 

maupun status terdakwa (misalnya menggelapkan barang tersebut karena faktor 

ekonomi keluarga terdakwa). Alasan-alasan itu juga dapat dijadikan tambahan  

sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang meringankan pihak 

terdakwa. 

Sedangkan menurut Wimpie Sekewael, S.H., M.H. karena barang  bukti 

tersebut sudah menjadikan suatu keharusan, maka barang bukti tersebut haruslah 

ada dalam persidangan karena apabila tidak ada maka putusan yang dijatuhkan 

hakim dapat batal. Untuk tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, 

misalkan 6 bulan, maka hakim dapat memberikan putusan lebih atau kurang dari 6 

bulan dikarenakan adanya alasan lain atau karena ditemukannya bukti-bukti baru 

selama persidangan berlangsung. Selain itu usia dari pihak tersangka juga 

menentukan dan status pernah dihukum atau tidak turut mengikuti. 
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Untuk barang yang digelapkan bila telah dikembalikan pun turut menjadi 

pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap pihak 

terdakwa. Untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim pun memberikan 

putusan juga berdasarkan pada hati nurani, tidak cukup dengan melihat fakta-fakta 

yang ada selama persidangan berlangsung. Sedangkan laporan yang sudah masuk 

ke pihak kepolisian maka tidak dapat dicabut. Tetapi hal tersebut dalam 

prakteknya banyak dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mendamai-

damaikan kedua belah pihak yang sedang konflik. Padahal secara teori jelas-jelas 

hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum pidana sedangkan untuk masalah 

damai-mendamaikan, tidak ada dalam esensi hukum pidana. Karena sifat dari 

damai-mendamaikan masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Sehingga apabila 

terdapat kasus yang secara jelas bukan kasus pidana namun pihak kepolisian tetap 

memproses kasus tersebut, maka orang yang dilaporkan tersebut dapat bebas dari 

tuntutan yang di putuskan oleh hakim. 

Barang bukti yang masih digunakan oleh pihak korban pun dapat dipinjam 

dari pihak penyelidik/penyidik asalkan barang bukti tersebut saat persidangan 

dapat dihadirkan dalam keadaan yang tidak rusak atau dengan kata lain utuh saat 

barang tersebut di buatkan laporan pinjam pakai. 
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Berikut adalah beberapa contoh kasus posisi dari penggelapan : 

1. Analisis  I,  Putusan Nomor : 138/Pid.B./2010/PN.TL. 

a. Kasus Posisi : 

Pada awal mulanya terdakwa Misdianto alia Misdong bin Suyut, Fery 

Widianto alias Perot dan Dwi Asroni alias Koro bin Supadi bertemu dengan saksi 

Nendra Dwi Marta dan saksi Wisky Ari Andi alis Santet di depan SMKN 1 

Pogalan alamar Jalan Raya Trenggalek-Tulungagung masuk Desa Ngetal 

Kec.Pogalan Trenggalek, Fery Widianto alias Perot lalu meminjamkan sepeda 

motor pada saksi Nendra Dwi Marta tapi tidak diberi, namun Fery Widianto alias 

Perot mengatakan kalau ia hanya akan meminjamkan motor sebentar saja untuk 

membeli minuman keras di Bendo sehingga akhirnya saksi Nedra Dwi Marta lalu 

meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam 

No.Pol.AG-2115-ZF Noka : MH8BG41CA9J316839 Nosin : G4201D377488 

pada Fery Widianto alias Perot, yang diikuti oleh Dwi Aroni alias Koro bin 

Supadi serta terdakwa dan ketika mereka sampai di jembatan Ngadirenggo, Fery 

Widianto alias Perot mengajak terdakwa Misdianto alis Misdong bin Suyut dan 

Dwi Asroni alias Koro bin Supadi untuk membawa lari motor tersebut dan 

keduanya menyetujuinya, kemudian sepeda motor tersebut dibawah ke rumah 

mbah/neneknya Fery Widianto alias Perot di Dsn.Sumberagung Kel.Tamanan 

Kec/Kab.Trenggalek dan ketika berada di sana Fery Widianto alias Perot dan Dwi 

Asroni alias Koro bin Supadi lalu melepas plat nomor dan box sepeda motor, 

kemudian Fery Widianto alias Perot menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan 

sepeda motor tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 04 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



Juni 2010 tanpa sepengetahuan Fery Widianto alias Perot dan Dwi Asroni alis 

Koro bin Supadi, terdakwa Misdianto alias Misdong bin Suyut lalu 

menggaidaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam 

No.Pol.AG-2115-ZF Noka : MH8BG41CA9J316839 Nosin : G4201D377488 

pada saksi Heri Susilo alamat Desa Kutukulon, Kec.Jetis Kab.Ponorogo dengan 

nilai gadai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 

Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi Nendra Dwi Marta dengan sengaja 

menggadaikan sepeda motor milik saksi Nendra Dwi Marta seolah-olah adalah 

barang miliknya, dimana saksi Heri Susilo mau menerima gadai sepeda motor 

karena terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya sehingga 

saksi Heri Susilo percaya terhadap kata-kata terdakwa, terdakwa menggadaikan 

sepeda motor tersebut dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dan uang 

hasil gadai sepeda motor telah dipakai untuk kepentingan terdakwa. Akibat 

perbuatan terdakwa Misdianto alias Misdong bin Suyut, saksi korban, Nendra 

Dwi Marta mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan 

belas juta rupiah). 

b. Dakwaan dan Tuntutan : 

i. Menyatakan bahwa terdakwa Misdianto alias Misdong bin 

Suyut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana 
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ii. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan 

dengan perintah tetap ditahan 

iii. Menyatakan, barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F warna 

merah hitam No.Pol.AG-2115-ZF Noka : 

MH8BG41CA9J316839 Nosin : G4201D377488 

beserta kontak 

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor  Suzuki Satria F 

warna merah hitam No.Pol.AG-2115-ZF Noka : 

MH8BG41CA9J316839 Nosin : G4201D377488 

3. 1 (satu) buah box mesin sepeda motor Suzuki Satria 

F warna merah hitam. Dikembalikan pada saksi 

korban Nendra Dwi Marta 

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna 

hitam tahun 2009 No.Pol.AG-3292-ZD Noka.MH 

328D0049K/784668 Nosin : 28D782875. 

Dikembalikan pada terdakwa Misdianto alias 

Misdong bin Suyut 

iv. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 
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c. Pertimbangan Hakim : 

i. Bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, 

terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan 

mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan 

hukuman 

ii. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk 

Alternatif/pilihan, maka Majelis Hakim akan langsung 

memilih salah satu dakwaan sesuai dengan fakta yang 

terungkap dalam persidangan 

iii. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum 

dengan dakwaan Kesatu, mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut : 

1. “Tanpa Hak”,  

a. Bahwa yang dimaksud disini adalah apabila 

sesuatu perbuatan atau tindakan tidak dapat 

dilakukan oleh seseorang apabila tidak 

mendapat ijin dari para pihak yang 

berwenang terlebih dahulu. 

b. Bahwa keterangan para saksi dan keterangan 

terdakwa, di persidangan terungkap bahwa 

pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas 

kepolisian sewaktu terdakwa telah menjual 1 

(satu) unit sepeda motor Satria F warna 
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merah hitam No.Pol.AG-2115-ZF milik 

saksi korban Nendra Dwi Marta tanpa seizin 

pemiliknya. 

c. Dengan demikian unsur kesatu tersebut telah 

TERPENUHI 

2. “Dengan Sengaja” 

a. Bahwa yang dimaksud disini adalah 

menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang 

oleh Undang-undang dan diancam dengan 

pidana 

b. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi 

dan keterangan terdakwa di persidangan 

terungkap, bahwa terdakwa pada hari Kamis 

tanggal 03 Juni 2010 sekira pukul 14.00 

WIB bertempat di depan SMKN 1 Pogalan 

Kabupaten Trenggalek, terdakwa dengan 

sengaja ikut serta melakukan penipuan 

terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki 

Satria F warna merah hitam milik saksi 

Nendra Dwi Marta dan kemudian terdakwa 

ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut 

c. Dengan demikian unsur kedua tersebut telah 

TERPENUHI 
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3. “Menggunakan Kesempatan Untuk Melakukan 

Serangkaian Penipuan” 

a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi 

maupun keterangan terdakwa dan 

dihubungkan dengan barang bukti yang ada 

dalam perkara ini di persidangan terungkap, 

bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 

2010 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di 

SMKN 1 Pogalan alamat Jl.Raya 

Trenggalek-Tulungagung masuk Desa 

Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek, terdakwa memninjam 1 (satu) 

unit sepeda motor Suzuki Satria F warna 

merah hitam milik saksi Nendra Dwi Marta 

b. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana Majelis Hakim uraikan tersebut 

diatas, ternyata semua unsur yang terdapat 

pada Pasal 372 KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP 

dalam dakwaan Primair Penuntut Umum 

telah terpenuhi, untuk itu dakwaan Primair 

Penuntut Umum haruslah dinyatakan 

terbukti 
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c. Bahwa oleh karena dakwaan Primair Pasal 

372 KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP telah 

terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan 

mempertimbangkan dakwaan Subsidair 

Penuntut Umum lebih lanjut 

d. Bahwa terhadap masa penahanan yang telah 

dijalani oleh terdakwa, harus 

diperkurangkan seluruhanya dari pidana 

yang telah dijatuhkan 

e. Bahwa oleh karena terdakwa terbukti 

bersalah dan harus dipidana sedangkan 

selama ini ia ditahan, maka Majelis Hakim 

beralasan untuk menetapkan terdakwa 

berada dalam tahanan 

f. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada 

diri terdakwa, Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan 

terdakwa ; 

i. Hal-hal yang memberatkan : 

1. Perbuatan terdakwa 

meresahkan masyarakat 
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2. Perbuatan terdakwa telah 

merugikan saksi korban 

Nendra Dwi Marta 

ii. Hal-hal yang meringankan : 

1. Terdakwa sopan dan jujur 

selama di persidangan 

2. Terdakwa menyesali 

perbuatannya dan berjanji 

tidak akan mengulanginya 

lagi 

g. Bahwa mengingat ancaman pidana dari 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan 

tersebut, maka menurut Majelis Hakim, 

pidana yang akan dijatuhkan dipandang 

telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan 

h. Bahwa Pasal 197 KUHAP dan  Pasal 372 jo 

55 (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari 

peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan dengan perkara ini 
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d. Putusan  : 

i. Menyatakan bahwa Misdianto Als.Misdong Bin Suyud 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” 

ii. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan 

iii. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan 

iv. Menetapkan supaya terdakawa terdakwa tetap berada dalam 

tahanan 

v. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna 

merah hitam No.Pol.AG-2115-ZF Noka : 

MH8BG41CA9J316839 Nosin : G4201D377488 

beserta kontak 

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria F 

warna merah hitam No.Pol.AG-2115-ZF Noka : 

MH8BG41CA9J316839 Nosin : G4201D377488 

3. 1 (satu) buah box mesin sepeda motor Suzuki Satria 

F warna box merah 

4. 1 (satu) spedo sepeda motor Suzuki Satria F warna 

hitam 
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Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Nendra 

Dwi Marta 

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna 

hitam tahun 2009 No.Pol.AG-3292-ZD Noka.MH 

328D0049K/784668 Nosin : 28D782875 yang 

kemudian  dikembalikan kepada pemiliknya 

Saksi Misdianto Als.Misdong Bin Suyut 

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu 

rupiah) 

2. Analisis  II,  Putusan Nomor : 132/Pid.B./2010/PN.TL. 

a. Kasus Posisi 

Bahwa  Terdakwa Sudarto Bin Juremi pada hari dan tanggal yang sudah 

tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Bulan November 2009 sekitar pukul 11.00 

WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu selain itu Bulan November 2009, 

bertempat di rumah Saksi Misiyah dengan alamat RT 16/RW 08 Desa Pule, 

Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, 

dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich 

toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 

perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara lain dengan uraian lain 

sebagai berikut : 
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Pada waktu dan tempat yang tersebut  diatas bahwa terdakwa datang ke 

rumah saksi Misiyah bersama temannya Agus, selanjutnya terdakwa 

mengatakan kepalanya pusing karena akan menjual tanah milik terdakwa 

tetapi belum laku. Kemudian terdakwa meminjam speda motor Suzuki 

Shogun warna biru hitam tahun 2007 No.Pol.AG-6876-YM Noka : 

MH8BF45DA7J Nosin : F496ID146171 milik Saksi Supiyah dengan 

alasan akan dibawa ke Desa Kembangan, Kecamatan Pule karena 

tanahnya yang ada di Desa Kembangan ditawar orang seharga 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berjanji akan 

mengembalikan kendaraan sepeda motor milik Saksi Misiyah pada sore 

harinya dan terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawa 

terdakwa bannya bocor sehingga ditinggal di bengkel Desa Karangan. 

Karena percaya pada perkataan dan alasan terdakwa, maka Saksi Misiyah 

meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Akan tetapi, sampai sire 

hari sepeda motor tidak dikembalikan. Keesokan harinya saksi Misiyah 

menanyakan kepada istri terdakwa akalu sepeda motornya masih dipinjam 

oleh terdakwa untuk dibawa ke Malang karena ada urusan yang perlu 

diselesaikan. Namun setelah ditunggu hingga seminggu sampai 7 (tujuh) 

bulan tidak dikembalikan. Teryata oleh terdakwa sepeda motor Suzuki 

Shogun warna biru hitam tahun 2007 No.Pol.AG-6876-YM Noka : 

MH8BF45DA7J Nosin : F496ID146171 beserta STNK milik Misiyah 

telah digadaikan kepada Sapudi yang beralamatkan di Surabaya dengan 

mengatakan kepada Sapudi seolah-olah sepeda motor Suzuki Shogun dan 
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STNKnya adlah milik terdakwa, sedangkan BPKBnya masih disimpan di 

rumah terdakwa sehingga Sapudi percaya pada perkataan terdakwa. 

Selanjutnya Sapudi menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta 

lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi Misiyah merasa 

dirugikan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. 

Atau  

Bahwa Terdakwa Sudarto Bin Juremi pada hari dan tanggal yang sudah 

tidak dapat diingat lagi dengan pasti Bulan November 2009 sekitar pukul 11.00 

WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain selain itu Bulan November 

2009, bertempat di rumah Saksi Misiyah dengan alamat RT 16/RW 08 Desa Pule, 

Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) 

palsu, dengan muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuat kepadanya, atau supaya 

memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan sengaja dan 

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen). Perbuatan 

terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan uraian antara lain sebagai berikut : 

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi 

Misiyah bersama temannya Agus, selanjutnya terdakwa mengatakan kepalanya 

pusing karena akan menjual tanah milik terdakwa tetapi belum lauk. Kemudian 
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terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam tahun 2007 

No.Pol.AG-6876-YM Noka : MH8BF45DA7J Nosin : F496ID146171 milik Saksi 

Supiyah dengan alasan akan dibawa ke Desa Kembangan, Kecamatan Pule karena 

tanahnya yang ada di Desa Kembangan ditawar orang sebesar Rp60.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi 

Misiyah pada sore harinya. Terdakwa juga beralasan bahwa terdakwa bersama 

temannya membawa sebuah helm dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor 

yang dibawa terdakwa bannya bocor sehingga ditinggal di bengkel Desa 

Karangan. Karena percaya pada perkataan dan alasan terdakwa, maka Saksi 

Misiyah meminjamkan sepeda motor beserta STNKnya kepada terdakwa. Akan 

tetapi, hingga sore menjelang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan. 

Keesokan harinya Saksi Misiyah menanyakan kepada istri terdakwa kalau sepeda 

motornya masih dipinjam oleh terdakwa untuk dibawa ke Malang karena ada 

urusan yang perlu diselesaikan. Tetapi setelah ditunggu mulai seminggu sampai  7 

(tujuh) bulan tidak dikembalikan. Ternyata oleh terdakwa sepeda motor Suzuki 

Shogun warna biru hitam tahun 2007 No.Pol.AG-6876-YM Noka : 

MH8BF45DA7J Nosin : F496ID146171 beserta STNK milik Misiyah telah 

digadaikan kepada Sapudi yang beralamatkan di Surabaya dengan cara 

mengatakan seolah-olah sepeda motor Suzuki Shogun dan STNKnya adalah milik 

terdakwa, sedangkan BPKBnya masih disimpan di rumah terdakwa sehingga 

Supadi percaya pada perkataan terdakwa yang selanjutnya Supadi menyerahkan 

uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan 

terdakwa, Saksi Misiyah merasa dirugikan : 
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Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 378 KUHP 

b. Dakwaan dan Tuntutan 

i. Menyatakan Terdakwa Sudarto Bin Juremi bersalah 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 

KUHP dalam dakwaan Kesatu 

ii. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarto Bin 

Juremi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 

(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam 

tahanan 

iii. Menyatakan barang bukti berupa : 

1. Sepeda motor Suzuki Shogun R 125 type FL 125 

RCD warna biru hitam tahun 2007 No.Pol.AG-

6876-YM Noka : MH8BF45DA7J118829 Nosin : 

F496ID146171 serta 1 (satu) lembar STNK sepeda 

motor Suzuki Shogun R 125 FL 125 RCD warna 

biru hitam tahun 2007 No.Pol.AG-6876-YM atas 

nama Anik Setiarti alamat RT 02/RW 01, 

Kel.Tamanan, Kec./Kab.Trenggalek 

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi 

Misiyah 
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iv. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan 

dijatuhi pidana, supaya ia dibebani biaya perkara sebesar 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 

 

c. Pertimbangan Hakim 

i. Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa 

menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan namun 

hanya mohon keringanan hukuman 

ii. Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut diatas, Penuntut 

Umum menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan 

pidananya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada 

permohonannya 

iii. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu 

tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah 

memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya 

iv. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif/pilihan yaitu 

melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 

KUHP 

v. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk 

Alternatif/pilihan, maka konsekuensi bentuk dakwaan 

tersebut oleh majelis hakim akan memilih langsung 
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dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan tanpa 

terikat oleh urutan dakwaan yang telah disusun oleh 

Penuntut Umum 

vi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan maka majelis hakim akan 

mempertimbangkan dakwaan yang pertama, yaitu Pasal 

372 KUHP yang mana bahwa pasal tersebut mempunyai 

unsur-unsur delik sebagai berikut : 

1. “Barang Siapa” 

a. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa 

adalah setiap orang selaku subyek hukum 

yang dihadapkan ke persidangan yang 

didakwakan telah melakukan suatu 

perbuatan pidana 

b. Bahwa dipersidangan telah dihadirkan 

seorang terdakwa yang bernama Sudarto Bin 

Juremi yang oleh Penuntut Umum telah 

didakwa melakukan suatu tindak pidana 

dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis 

hakim telah ditanyakan identitas tersebut 

benar, ialah orang yang dimaksud oleh 

Penuntut Umum sehingga tidak terdapat 

kesalahan orang dalam menghadapkan 
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terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan 

terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang 

baik secara fisik maupun mentalnya sebagai 

orang yang cakap dan mampu untuk dapat 

mempertanggungjawabkan segala tindakan 

dan akibat hukum atas perbuatannya itu. 

Dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan 

kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi 

2. “Dengan Sengaja” 

a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja 

adalah menginsafi segala perbuatan yang 

dilakukan beserta akibat hukumnya 

b. Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang 

sudah tidak bisa diingat lagi yaitu pada 

bulan November 2009 sekitar pukul 10.00 

WIB dengan sengaja mendatangi ke rumah 

saksi korban yang sudah ia kenal yang 

bernama Misiyah alamat RT 16/RW 08 

Dusun Gugur Desa Pule Kab.Trenggalek 

dan maksud kedatangan terdakwa kerumah 

saksi Misiyah adalah mamu meminjam 

sepeda motor milik saksi Misiyah 

digadaikan 
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c. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban 

terdakwa pada saat meminjam sepeda 

tersebut dengan menggunakan kata-kata 

bahwa sepeda motor miliknya sedang bocor 

di Desa Karangan dan masih ditambal, 

padahal terdakwa mau melihat tanah 

miliknya yang ada di Desa Pule yang mau 

dibeli orang dan berjanji akan dikembalikan 

pada siang itu juga, sehingga dengan 

perkataan yang demikian akhirnya sakasi 

Misiyah pada saat itu juga menyerahkan 

sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor 

merk Suzuki Shogun No.Pol : AG-6876-YG 

beserta dengan STNK atas nama Amik 

Setiarti. Dengan demikian unsur kedua dari 

dakwaan kesatu Penuntut Umum inipun 

telah terpenuhi. 

3. “Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang 

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan 

orang lain dan barang itu ada dalam tangannya 

bukan karena kejahatan” 

a. Bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat 

alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan 
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memilih salah satu kalimat yang ada didalam 

kalimat unsur ketiga tersebut yang langsung 

berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangkan yaitu sebagian termasuk 

kepunyaan orang lain dan barang itu ada 

dalam tangannya bukan karena kejahatan 

b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 

Misiyah, saksi Kaseni, saksi Katijah maupun 

keterangan terdakwa dipersidangan 

terungkap bahwa terdakwa setelah 

meminjam sepeda motor milik saksi Misiyah 

kemudian sepeda motor beserta STNKnya di 

bawa ke Kota Malang dan sampai terdakwa 

ditangkap oleh polisi yaitu kurang lebih 

selama tujuh bulan ternyata sepeda motor 

tersebut telah digadaikan ke seseorang yang 

bernama Sapudi alamat Terminal 

Bungurasih di Sidoarjo dan pada saat 

menggadaikan sepeda motor tersebut, 

terdakwa mengaku bahwa sepeda motor 

tersebut adalah miliknya, sedangkan 

BPKBnya masih ditempat istrinya 
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c. Bahwa sepeda motor milik saksi Misiyah 

yang diakui milik terdakwa pada saat 

digadaikan tersebut akhirnya laku sebesar 

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu 

rupiah), sedangkan saksi korban dengan 

akibat perbuatannya terdakwa tersebut, ia 

menderita kerugian sebesar 

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus 

ribu rupiah). Dengan demikian unsur ketiga 

dari dakwaan kesatu Penuntut Umum ini pun 

telah terpenuhi 

vii. Bahwa oleh karena seluruh  unsur Pasal 372 KUHP dalam 

dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka 

dakwaan kesatu tersebut haruslah dinyatakan terbukti : 

1. Bahwa selama proses pemeriksaan baik ditingkat 

penyidikan, penuntut maupun didalam persidangan 

pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat 

dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan 

atau mengecualikan dirinya dari ancaman piada, 

maka terdakwa harus dipidana 

2. Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa maka akan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang telah dijatuhkan tersebut 
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3. Bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah 

ditahan maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa 

tetap berada dalam tahanan 

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit 

sepeda motor Suzuki Shogun R 125 type FL 125 

RCD warna biru hitam biru No.Pol.AG-6876-YM 

Noka : MH8BF45DA7J Nosin : F496ID146171 

serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki 

Shogun R 125 Type FL 125 RCD warna hitam biru 

No.Pol AG-6876-YM atas nama Anik Setiarti 

alamat RT 02/RW 01, Kelurahan Tamanan, 

Kecamatan/Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan 

keterangan saksi Misiyah maupun keterangan 

terdakwa dipersidangan, diakui milik saksi Misiyah, 

maka barang bukti tersebut menurut hukum 

haruslah tetap dikembalikan kepada saksi Misiyah 

5. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah 

dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula 

untuk membayar biaya perkara yang besarnya 

ditetapkan dalam amar putusan nanti 

6. Bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka 

akan arif dan bijaksana apabila dipertimbangkan 
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hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan adalah sebagai berikut : 

a. Hal-hal yang memberatkan : 

i. Perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat 

ii. Perbuatan terdakwa merugikan saksi 

korban 

iii. Terdakwa telah menikmati hasil 

kejahatannya tersebut 

b. Hal-hal yang meringankan : 

i. Terdakwa sopan dan jujur 

dipersidangan 

ii. Terdakwa belum pernah dihukum 

iii. Terdakwa menyesali pebuatannya 

tersebut dan berjanji tidak akan akan 

mengulangi lagi perbuatannya 

tersebut 

7. Bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa di 

hubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan 

hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut 

Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan, 
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dipandang telah pantas dan sesuai  dengan rasa 

keadilan 

8. Bahwa mengingat Pasal 197 KUHAP dan Pasal 372 

KUHP serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan bersangkutan pada perkara ini 

d. Putusan 

i. Menyatakan terdakwa Sudarto Bin Juremi telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “PENGGELAPAN” 

ii. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara 

selama 1 (satu) tahun  

iii. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani 

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan 

iv. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada yang dijatuhkan 

v. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Shogun R 

125 type FL 125 RCD warna hitam biru 

No.Pol.AG-6876-YM Noka : MH8BF45DA7J 

Nosin : F496ID146171 serta 1 (satu) lembar STNK 

sepeda motor Suzuki Shogun R 125 Type FL 125 

RCD warna hitam biru No.Pol.AG-6876-YM atas 
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nama Anik Setiarti alamat RT 02/RW 01, Kelurahan 

Tamanan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek,  

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi 

Misiyah 

vi. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 

3. Analisis  III,  Putusan Nomor : 30/Pid.B./2011/PN.TL. 

a. Kasus Posisi 

Bahwa terdakwa Anwar Rodin Alias War Bin Sukemi pada hari yang 

tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Nopember 2010 sekitar pukul 11.00 

WIB atau setidak-tidaknya sekira waktu itu dalam tahun 2010 bertempat di 

Terminal Bus Trenggalek Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau 

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Trenggalek,  dengan sengaja dan melawan hukum mengaku 

sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seleuruhnya atau 

sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana bahwa perbuatan tersebut 

dilakukan oleh terdakwa dengan cara : 

Pada hari dan tanggal lupa bulan nopember 2010 sekitar pukul 11.00 WIB 

bertempat di Terminal Bus Trenggalek, terdakwa bertemu saksi Suwita kemudian 

terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Type C 100 tahun 1990 warna 

hitam, No.Pol.AG-6769-TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-1096537 . 

karena sama-sama bekerja sebagai Kenek Bus Pelita Indah dan terdakwa 
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mengatakan akan pulang kerumah untuk ganti baju sebentar, maka saksi Suwita 

meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, selanjutnya saksi Suwita 

menyerahkan selembar STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian 

terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suwita yang dititipkan ditempat 

penitipan sepeda yang berada di terminal bus. Selanjutnya terdakwa pulang untuk 

ganti baju yang kemudian sepeda motor tersebut dititipkan kembali ke tempat 

penitipan sepeda motor di terminal bus. Seminggu kemudian saksi Suwita 

menanyakan sepeda motornya yang belum dikembalikan oleh terdakwa, 

sedangkan terdakwa beralasan sepeda motor milik saksi Suwita pada waktu 

dipakai terdakwa mengalami kecelakaan di Tulungagung sehingga sepeda 

motornya diperbaiki di bengkel Desa Cuiri Kecamatan Kauman Kabupaten 

Tulungagung. Sedangkan sepeda motor tersebut oleh trdakwa tanpa ijin saksi 

Suwit, sepeda motor merk Honda Type C 100 tahun 1990 warna hitam, 

No.Pol.AG-6769-TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-1096537 yang berada 

di tempat penitipan sepeda motor Terminal Bus Trenggalek telah digadaikan 

kepada saksi Muri alamat RT 024/RW 011 Dusun Ceme Desa Ngadirenggo 

Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) dengan alasan terdakwa kena klaim/denda dari PO Pelita Indah dari 

tempatnya bekerja sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa 

mengatakan sepeda motor milik terdakwa sendiri. Karena percaya, saksi Muri 

memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan 

batas waktu mengembalikan uang tanggal 24 Desember 2010. Akan tetapi sampai 

batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak bisa mengembalikan uang maupun 
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mengembalikan sepeda motor milik saksi Suwita sampai sekarang. Akibat 

perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 

(tiga juta lima ratus ribu rupiah).  

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 

KUHP. 

b. Dakwaan dan Tuntutan 

i. Bahwa dakwaan terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut 

Umum telah dimengerti dan telah dibenarkan serta tidak 

mengajukan eksepsi atau bantahan 

ii. Bahwa untuk meneguhkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : 

1. Saksi Suwita dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut : 

a. Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada 

hubungan keluarga dengan terdakwa 

b. Bahwa benar bulan November tahun 2010 

sekitar jam 11.00 WIB bertempat di 

Terminal Bus Trenggalek, terdakwa 

meminjam sepeda motor milik saksi 

c. Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang 

dipinjam terdakwa, yaitu sepeda motor merk 

Honda Type C100, tahun buatan 1990 warna 
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hitam No.Pol.AG-6769-TA , Noka : NB121-

96529, Nosin : NBE-1096537 

d. Bahwa benar keesokan harinya bilang ke 

saksi bahwa sepeda motor dipinjam lagi oleh 

terdakwa selama 1 minggu oleh saksi 

diperbolehkan 

e. Bahwa benar setelah lewat 1 minggu sepeda 

motor belum dikembalikan pada tanggal 15 

Desember 2010 saksi bertemu terdakwa 

diterminal bus trenggalek, saksi minta 

sepeda motornya dikembalikan tetapi 

terdakwa mengatakan sepeda motornya 

rusak karena pada waktu dipakai terdakwa 

pergi ke Tulungagung mengalami 

kecelakaan, sekarang sepeda motornya 

berada di bengkel Cuwiri Tulungagung 

f. Bahwa benar pada yanggal 20 Desember 

2010 saksi mengajak terdakwa kerumah 

orang yang menggadai sepeda sepeda motor 

milik saksi 

g. Bahwa benar saksi, membeli sepeda motor 

Honda tahun 1990 warna hitam No.Pol.AG-

6769-TA Noka : NB12196529 Nosin : NBE-
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1096537 atas nama Reddy Wasono Harera 2 

tahun yang lalu dengan harga 

Rp4.300.000,00 dari Reddy Wasono Harera 

alamat Perum Bumu Mas R 08 Tulung Sari 

Tulungagung 

h. Bahwa benar terdakwa mengatakan sepeda 

motor digadaikan sebesar Rp500.000,00 

i. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa 

saksi menderita kerugian materi 

Rp3.500.000,00 

j. Bahwa benar ternyata sepeda motor yang 

dijaminkan terdakwa bukan milik terdakwa 

tetapi milik Suwita 

c. Pertimbangan Hakim 

i. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang 

bukti berupa : 

1. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB) sepeda motor merk Honda Type C100 

Tahun 1990 warna hitam dengan No.Pol.AG-6769-

TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-1096537 

atas nama Reddy Wasono Harera alamat Perum 

Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 
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2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda 

Type C100 tahun 1990 warna hitam No.Pol.AG-

6769-TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-

1096537 atas nama Reddy Wasono Harera alamat 

Perum Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda 

Type C100 tahun 1990 warna hitam No.Pol.AG-

6769-TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-

1096537 atas nama Reddy Wasono Harera alamat 

Perum Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

yang kemudian dikembalikan kepada Saksi Suwita 

4. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 

dengan nomor seri : DBQ354467 

5. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 

dengan nomor seri : WEH993925 

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan 

terdakwa membenarkan bahwa barang bukti 

tersebut adalah alat yang dipergunakan (barang 

yang merupakan hasil) dari terdakwa melakukan 

perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

6. Bahwa terdakwa telah pula didengar keterangannya 

di persidangan yang pada pokoknya membenarkan 
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semua keterangan saksi-saksi dan uraian dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum 

7. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan 

dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk 

pada berita acara sidang dan haruslah dianggap 

telah termuat di dalam putusan 

8. Bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum terbukti atau tidak, maka 

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari 

pemeriksaan persidangan , Majelis akan 

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa 

memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung 

dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut 

Umum terhadap terdakwa 

9. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP yang 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

a. “Barang Siapa” 

i. Pengertian dari barang siapa disini 

adalah setiap orang, baik laki-laki 

maupun perempuan , baik besar 

maupun kecil yang merupakan 
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subjek hukum sebagai pendukung 

hak dan kewajiban 

ii. Bahwa yang dimaksud dengan 

“Barang Siapa” disini adalah 

terdakwa Anwar Rodin Alias War 

bin Sukemi yang telah hadir dimuka 

persidangan ini, yang selanjutnya 

terdakwa telah membenarkan 

identitas dirinya sebagaimana telah 

tercantum dalam surat dakwaan, dan 

siapa saja yang dimaksud dengan 

“Barang Siapa” ini juga diperoleh 

dari keterangan saksi Misiyah, saksi 

Kaseni, dan saksi Katijah. Dengan 

demikian, maka unsur “Barang 

Siapa” telah terbukti 

b. “Dengan maksud sengaja dan melawan 

hukum mengaku sebagai milik sendiri 

barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain” 

i. Bahwa fakta-fakta yang ada dalam 

persidangan telah terungkap  
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c. “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan” 

i. Berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan 

menurut keterangan saksi-saksi 

maupun terdakwa sendiri bahwa 

terdakwa pada bulan November 

tahun 2010 sekira jam 11.00 WIB 

bertempat di Terminal Bus 

Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, 

terdakwa meminjam sepentar sepeda 

motor milik Suwita yakni sepeda 

motor sepeda motor merk Honda 

Type C100 tahun 1990 warna hitam 

No.Pol.AG-6769-TA , Noka : 

NB121-96529, Nosin : NBE-

1096537 , yang akan dipergunakan 

pulang untuk makan dan ganti baju. 

Namun, setelah satu minggu sepeda 

motor belum dikembalikan. Jadi, 

unsur ini telah terpenuhi 

10. Bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian 

dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan 
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dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam 

pemeriksaan persidangan,, maka Majelis Hakim 

berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari 

dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum telah 

bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat 

dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum telah terbukti 

11. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

telah terbukti, maka Majelis tidak perlu 

mempertimbangkian dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum untuk selebihnya 

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

maka terdakwa telah terbukti  secarah sah dab 

meyakinkan melakukan tindak pidana 

“PENGGELAPAN” 

13. Bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara 

hukum melakukan tindak pidana dan sejauh 

pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan 

persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf 

maupun alasan pembenar yang dapat 

menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban 

terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, 
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maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi 

hukkuman (pidana) yang setimpal dengan 

perbuatannya 

14. Bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, 

maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan 

maupun yang meringankan pidana tersebut yang 

didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini : 

a. Hal-hal yang Memberatkan  : 

i. Bahwa perbuatan terdakwa telah 

merugikan orang lain 

b. Hal-hal yang Meringankan : 

i. Bahwa terdakwa mengakui 

perbuatannya 

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 

hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan 

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah 

memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, 

korban, dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat 

pada umumnya 

16. Bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, 

terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam 

persidangan ini telah ditahan dengan penahanan 

yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam 

penahanan tersebut haruslah dikurangkan 

sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan 

dijatuhkan 

17. Bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa 

adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut 

Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun 

yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis 

Hakim untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari 

dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa 

diperintahkan untuk tetap ditahan 

18. Bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 

a. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) sepeda motor merk 

Honda Type C100 Tahun 1990 warna hitam 

dengan No.Pol.AG-6769-TA , Noka : 

NB121-96529, Nosin : NBE-1096537 atas 

nama Reddy Wasono Harera alamat Perum 

Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk 

Honda Type C100 tahun 1990 warna hitam 
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No.Pol.AG-6769-TA , Noka : NB121-

96529, Nosin : NBE-1096537 atas nama 

Reddy Wasono Harera alamat Perum Bumi 

Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk 

Honda Type C100 tahun 1990 warna hitam 

No.Pol.AG-6769-TA , Noka : NB121-

96529, Nosin : NBE-1096537 atas nama 

Reddy Wasono Harera alamat Perum Bumi 

Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung yang 

kemudian dikembalikan kepada Saksi 

Suwita 

d. 1 (satu) lembar uang tunai nominal 

Rp100.000,00 dengan nomor seri : 

DBQ354467 

e. 1 (satu) lembar uang tunai nominal 

Rp100.000,00 dengan nomor seri : 

WEH993925 

Oleh karena barang bukti tersebut tidak 

dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara 

lain, maka status terhadap barang bukti 

tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi 

ketentuan dari pasal 194 KUHAP 
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19. Bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan 

dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah 

dibebankan kepadanya 

d. Putusan  

i. Menyatakan bahwa terdakwa Anwar Rodin Alias War bin 

Sukemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” 

ii. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri terdakwa 

tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 

bulan 

iii. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani 

oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya 

pidana yang dijatuhkan 

iv. Memerintahkan agar terdakwa tetap dihukum 

v. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB) sepeda motor merk Honda Type C100 

Tahun 1990 warna hitam dengan No.Pol.AG-6769-

TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-1096537 

atas nama Reddy Wasono Harera alamat Perum 

Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda 

Type C100 tahun 1990 warna hitam No.Pol.AG-
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6769-TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-

1096537 atas nama Reddy Wasono Harera alamat 

Perum Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda 

Type C100 tahun 1990 warna hitam No.Pol.AG-

6769-TA , Noka : NB121-96529, Nosin : NBE-

1096537 atas nama Reddy Wasono Harera alamat 

Perum Bumi Mas R.08 Tulung Sari Tulungagung 

yang kemudian dikembalikan kepada Saksi Suwita 

4. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 

dengan nomor seri : DBQ354467 

5. 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp100.000,00 

dengan nomor seri : WEH993925 

vi. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 

4. Analisis  IV,  Putusan Nomor : 158/Pid.B./2009/PN.TL. 

a. Kasus Posisi, Dakwaan dan Tuntutan 

Berawal pada tanggal 15 Desember 2008, ketika saksi Hardi Rangga bin 

Sukaji menggadaikan sepeda motor merk Suzuki A 100 warna merah tahun 1973 

NoPol.AG-4055-YA lengkap dengan STNK kepada terdakwa sebesar 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan  perjanjian bahwa pada tanggal 30 

Desember 2008 akan ditebus. Kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa 

digadaikan kepada saksi Warsid Sarpin melalui saksi Mujiono Alias Jono bin 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ... DINI PUSPITASARI



Sabar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribbu rupiah). Setelah 

terdawka menerima uang gadai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah), kemudian saksi Hardi Rangga bin Sukaji mengatakan bahwa sepeda 

motornya telah berhasil digadaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Selanjutnya oleh terdakwa diberikan kepada saksi Hardi Rangga bin Sukaji 

sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp100.000,00 

(seratus ribu rupiah) dikatakan dipinjam terdakwa dengan perjanjian nanti bila 

saksi Hardi Rangga bin Sukaji mengambil cukup membayar sebesar 

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp100.00,00 (seratus 

ribu rupiah) yang membayar terdakwa, sesuai waktu yang diperjanjikan yaitu 

pada tanggal 30 Desember 2008, saksi Hardi Rangga bin Sukaji menyerahkan 

uang sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dirumahnya 

di Jl.Ki Mangunsarkoro No.58 Kel.Sumbergedong, Kec./Kab.Trenggalek dengan 

maksud untuk menebus motornya, namun uang Rp400.00,00 (empat ratus ribu 

rupiah) oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk menebus sepeda motor 

melainkan disimpan terlebih dahulu. Pada tanggal 15 Pebruari 2009, ketika istri 

terdakwa melahirkan, maka uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 

milik saksi Hardi Rangga bin Sukaji yang berada dalam penguasaan terdakwa 

tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Hardi Rangga bin Sukaji hanya dijanjikan 

agar menunggu apabila sepeda motor sudah diambil, maka akan diserahkan 

kepada saksi Hardi Rangga bin Sukaji, karena ditunggu-tunggu sepeda motornya 

tidak juga ditebus dan diserahkan, maka pada tanggak 25 Mei 2009 saksi Hardi 

Rangga bin Sukaji melaporkan terdakwa ke Polres Trenggalek untuk proses lebih 
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lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hadi Rangga bin Sukaji mengalami 

kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau setidak-setidaknya 

lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima ribu rupiah). 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

372 KUHP 

Atau 

Bahwa terdakwa Kukuh Gunawan alias Puguh bin Hendro Goetomo, pada 

hari sudah tidak ingat lagi tanggal 16 Pebruari 2009, bertempat di Jl. Ki 

Mangunsarkoro No.58 Kel.Sumbergedong, Kec./Kab.Trenggalek atau setidak-

tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri 

Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

(hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan otang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, 

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan 

tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai 

berikut : 

Berawal pada tanggal 15 Desember 2008, ketika saksi Hardi Rangga bin 

Sukaji menggadaikan sepeda motor  merk Suzuki A 100 warna merah tahun 1973 

NoPol.AG-4055-YA lengkap dengan STNK kepada terdakwa sebesar 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan  perjanjian bahwa pada tanggal 30 

Desember 2008 akan ditebus. Kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa 

digadaikan kepada saksi Warsid Sarpin melalui saksi Mujiono Alias Jono bin 
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Sabar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribbu rupiah). Setelah 

terdawka menerima uang gadai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah), kemudian saksi Hardi Rangga bin Sukaji mengatakan bahwa sepeda 

motornya telah berhasil digadaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Selanjutnya oleh terdakwa diberikan kepada saksi Hardi Rangga bin Sukaji 

sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp100.000,00 

(seratus ribu rupiah) dikatakan dipinjam terdakwa dengan perjanjian nanti bila 

saksi Hardi Rangga bin Sukaji mengambil cukup membayar sebesar 

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp100.00,00 (seratus 

ribu rupiah) yang membayar terdakwa, sesuai waktu yang diperjanjikan yaitu 

pada tanggal 30 Desember 2008, saksi Hardi Rangga bin Sukaji menyerahkan 

uang sebesar Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dirumahnya 

di Jl.Ki Mangunsarkoro No.58 Kel.Sumbergedong, Kec./Kab.Trenggalek dengan 

maksud untuk menebus motornya, namun uang Rp400.00,00 (empat ratus ribu 

rupiah) oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk menebus sepeda motor 

melainkan disimpan terlebih dahulu. Pada tanggal 15 Pebruari 2009, ketika istri 

terdakwa melahirkan, maka uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 

milik saksi Hardi Rangga bin Sukaji yang berada dalam penguasaan terdakwa 

tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Hardi Rangga bin Sukaji hanya dijanjikan 

agar menunggu apabila sepeda motor sudah diambil, maka akan diserahkan 

kepada saksi Hardi Rangga bin Sukaji, karena ditunggu-tunggu sepeda motornya 

tidak juga ditebus dan diserahkan, maka pada tanggak 25 Mei 2009 saksi Hardi 

Rangga bin Sukaji melaporkan terdakwa ke Polres Trenggalek untuk proses lebih 
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lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hadi Rangga bin Sukaji mengalami 

kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau setidak-setidaknya 

lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima ribu rupiah). 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

378 KUHP 

b. Pertimbangan Hakim 

i. Bahwa terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan 

tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan 

ii. Bahwa untuk membuktikan dakwaan, maka Jaksa Penuntut 

Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah, yaitu : 

1. Saksi Hardi Rangga bin Sukaji (alm) 

2. Saksi Mar’atus Sa’diyah binti Jazuli 

3. Saksi Mudjiono als Jono bin Sabar 

4. Saksi Warsid bin Sarpin (alm) 

iii. Bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah 

memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan 

semua keterangan saksi-saksi yang tersebut diatas 

iv. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 

segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam 

berita acara persidangan dianggap telah termuat dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini 
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v. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam putusan 

persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan 

pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah 

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 

yang didakwakan tersebut 

vi. Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif 

sebagai berikut : 

1. Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP 

Atau 

2. Kedua, melanggar Pasal 378 KUHP 

vii. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, 

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana 

bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang unsur-

unsurnya telah diuraikan dan dipertimbangkan. Oleh karena 

itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan 

Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa 

terbukti telah melakukan “PENGGELAPAN” 

viii. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka 

unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. 

Maka dengan ditambah eyakinan Majelis Hakim, sehingga 
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terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” 

ix. Bahwa terdakwa selama ini telah ditahan. Oleh karena itu, 

berdasarkan Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, 

maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan 

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan 

menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 

x. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 

dijatuhkan hukuman pidana, maka selanjutnya berdasarkan 

Pasal 222 KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk 

membayar biaya perkara 

xi. Bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai Rp 

750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) 

unit sepeda motor jenis Suzuki A100 warna merah 

No.Pol.AG-4055-YA beserta STNK dan BPKBnya atas 

nama Sukardi akan ditentukan dalam diktum putusan ini 

xii. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 

meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa guna 

penerapan hukum yang adil dan setimpal atas perbuatan 

terdakwa yang terbukti diatas : 
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1. Hal-hal yang membertakan   : 

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 

b. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain 

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa : 

a. Terdakwa mengaku terus terang, belum 

pernah dihukum, dan bersikap sopan selama 

dalam persidangan 

c. Putusan  

i. Menyatakan bahwa Kukuh Gunawan alias Puguh bin 

Hendro Goetomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” 

ii. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan 

iii. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan 

iv. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan 

v. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. uang tunai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah) ; dikembalikan kepada saksi Gatot 

Subroto 

2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki A100 warna 

merah No.Pol.AG-4055-YA beserta STNK dan 
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BPKBnya atas nama Sukardi; dikembalikan 

kepada saksi Hardi Rangga 

vi. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II dan Bab III, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

 4.1.1. Secara yuridis, tidak ada perbedaan secara signifikan terhadap 

pengembalian atas barang yang telah digelapkan, baik secara penuh, sebagian, dan 

tidak sama sekali. Karena apabila individu tersebut telah memenuhi unsur-unsur 

yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka individu tersebut 

dinyatakan bersalah. Disamping itu juga, pola pemberian sanksi dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana bervariasi dan variasi tersebut dapat ditinjau dari 

macam-macam delik yang timbul. Begitu juga dengan delik yang timbul, masing-

masing delik juga memiliki bobot yang berbeda-beda yakni : Sangat Ringan, 

Ringan, Sedang, Berat, Sangat Serius. Begitu juga dengan pidana denda yang 

dikenakan kepada terdakwa. Dalam menerapkan pidana denda juga harus 

meninjau pidana penjaranya terlebih dahulu sebagai patokan untuk menjatuhkan 

macam denda yang akan diberikan. 

 4.1.2. Secara nyata dalam praktek penegakkan hukumnya bahwa penuntutan 

untuk terdakwa yang telah mengembalikan barang yang telah digelapkan, dapat 

ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, yaitu : 

1. Nominal barang yang telah digelapkan oleh pihak terdakwa 
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  Jumlah barang yang telah digelapkan oleh pihak terdakwa dapat 

menentukan masa hukuman yang akan diajukan oleh Penuntut Umum terhadap 

pidak terdakwa. Tentunya jumlah dengan nominal yang besar akan berbeda masa 

penuntutan hukumannya dibandingkan dengan jumlah dengan nominal yang kecil. 

2. Itikad korban dalam mengembalikan uang tersebut 

  Tentunya dalam mengambalikan barang yang telah digelapkan, pihak 

terdakwa harus menmiliki itikad baik. Dalam artian terdakwa telah menyesali 

seluruh perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. 

3. Keadaan psikis keluarga korban hasil penggelapan 

  Secara tidak sadar, keadaan psikis keluarga korban juga dapat 

mempengaruhi pihak Penuntut Umum dalam menetapkan lamanya masa 

penahanan yang akan dijatuhkan kepada pihak terdakwa. Apabila pihak 

korban telah mendapatkan ganti kerugian atau mengembalikan barang yang 

telah digelapkan dan tidak mempermasalahkan kasus ini lagi namun proses 

hukum tetap harus berjalan, maka penuntut umum akan mempertimbangkan 

hal tersebut dan akan memberikan keringanan pada penuntutan yang diajukan 

oleh pihak Penuntut Umum dalam persidangan. Namun apabila pihak keluarga 

masih tidak menerima itikad baik dari pihak terdakwa, maka penuntut umum 

juga akan mempertimbangkannya untuk membuat penuntutan yang akan 

diajukan dalam persidangan.  

4. Fakta hukum selama persidangan 
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Hal-hal lain yang akan terungkap selama persidangan dan fakta hukum 

yang ada, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim maupun Jaksa 

Penuntut Umum. Dalam prakteknya, pengembalian barang atau uang dalam 

tahap penyelidikan, penyidikan, dan persidangan memiliki pengaruh terhadap 

putusan. Di tingkat penyidik, apabila barang atau uang hasil penggelapan 

sudah dibayarkan sebelum P-21, maka kasus tersebut dapat juga dihentikan 

atau dapat juga tetap berjalan. Jalan atau tidaknya kasus tersebut, semuanya 

tergantung penyidik. Namun apabila barang atau uang yang dikembalikan 

namun laporan sudah P-21, maka pihak penyidik hanya akan mengurangkan 

tuntutan terhadap pihak terdakwa. 
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4.2. Saran  

Seharusnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana diperbaiki lagi dan lebih 

dirinci lagi tentang nilai nominal kerugian yang dapat diajukan penuntutan. 

Misal nilai nominal minimal kerugian sebesar Rp500.000,00. Agar tidak 

terjadi kesimpangan hukum. Namun bukan berarti juga melindungi 

masyarakat ekonomi menegah ke bawah yang mencuri dengan nilai nominal 

di bawah standar. Apabila kedapatan kerugian dibawah nilai minimal, 

individu tersebut cukup dianjurkan untuk melapor setiap minggu dan bekerja 

secara sosial saja. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi 

penumpukan perkara dalam pengadilan. Dalam hal penuntutan, ada baiknya 

juga pihak kepolisian selaku penyelidik memberikan jalan berupa mediasi dan 

memberi pengertian, tidak serta merta ada laporan masuk kemudian dibuatkan 

laporan yang selanjutnya di buatlah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan). Disamping itu juga, kasus yang sudah di putus oleh hakim tidak 

akan diakui karena statusnya yang tidak jelas dan yang jelas, hal tersebut akan 

sangat membuang-buang waktu untuk kasus yang tidak sempurna tersebut 

(karena barang bukti sudah dikembalikan sebelum persidangan). 
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