
I. URAIAN FAKTA

Kasus tindak pidana yang akan diuraikan ini merupakan suatu kasus yang 

memanfaatkan pemakaian bilyet giro sebagai salah satu diantara surat-surat 

bertiarga yang ada, untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Hat itu sejalan 

dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini yang mengakibatkan penggunaan 

bilyet giro semakin luas, serta tidak sedikit masatah yang ditimbulkan dari 

peredaran bilyet giro tersebut.

Willy alias Joko Soptanto alias Tan Siang Hwa, 31 tahun, warga Jl. Muara 

Karang Blok DD Utara V  No.1 Jakarta Utara, bermata pencaharian sebagai 

pengusaha alat tulis menults, sering mengadakan hubungan dengan pengusaha 

besar alat tulis menulis lain dalam suatu transaksi jual beli mala uang dagangan 

tersebut. Adapun rentetan kejadtannya adalah sebagai berikut:

1.. Sejak bulan Juni 1969 sampai bulan Desember 1990, Willy telah membeli 

barang atau alat tulis berupa ballpoint dengan merek Big dan Snowman 

kepada Kurniawan, yang pembayarannya telah dilunasi seluruhnya secara 

tunai. Pada bulan Januari sampai Februari 1991 Willy membeli lagi barang 

atau alat tulis tersebut kepada Kurniawan dengan harga Rp. 91.955.600,00, 

dan sisanya dibayar dengan menarik 4 buah bilyet giro mundur dari Bank 

Umum Nasional Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat, masing-masing :

a. No. 062250 tanggal 14 Maret 1991 senilai Rp. 12.904.200,00

b. No. 064026 tanggal 22 Maret 1991 senilai Rp. 12.904.200,00

c. No. 064027 tanggal 26 Maret 1991 senilai Rp. 12.904.200,00
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d. No. 064028 tangga! 30 Maret 1991 senitai Rp. 12.904.200,00 

Keempat bityet giro tersebut setetah dikliringkan oleh Kumiawan ditolak 

oleh bank dengan alasan tidak ada dananya pada rekening Willy.

Pada bulan Maret 1990 sampai bu(an Maret 1991 Witty telah membeli alat 

tutis kantor berupa ballpoint merek Boxy, pensil UB-105, dan stapless 

Nippo HD di toko milik Siswarrto. Pembayaran barang atau alat tulis 

tersebut sampai bulan Pebruari 1991 telah dilunasi dengan bilyet giro 

mundur. Pada bulan Maret 1991, Willy memesarVmembeli tagi ballpoint 

Boxy dengan harga Rp. 23.000.000,00 yang dari jumlah tersebut sudah 

dibayar dengan satu lembar bilyet giro dari Bank Umum Nasional Cabang 

Tanah Abang No. 066688 tanggal 18 Maret 1991 senilai Rp. 6.000.000,00, 

eedangkan setebihnya masih dalam bentuk 4 lembar nota penjualan dan 2 

lembar surat pengambllan barang. Setelah bityet giro tersebut dikliringkan 

temyata ditolak oleh bank dengan alasan saldonya tidak cukup. Atas 

perbuatan Witty yang tidak metunaskan pembayaran pembelian alat tulis 

tersebut, Siswarrto menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,00.

Sekitar bulan Maret sampai Desember 1990, Willy telah membeli/memesan 

barang berupa tem merek Uhu, ballpoint Boxy kepada Thomas, yang 

pembayarannya berjalan lancar dan juga dilunaskan. Selanjutnya dari 

bulan Januari sampai Maret 1991, Willy juga telah memesan barang berupa 

lem merek Uhu, ballpoint merek Stabillo, Swan, yang seluruhnya seharga 

Rp. 33.000.000,00. Pembayaran pembelian barang-barang tersebut juga 

telah diserahkan kepada Thomas berupa 4 bilyet giro dari Haga Bank dan 

1 bityet giro dari Bank Umum Nasional, yaitu :
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a. Tanggal 15 Maret 1991 No. 125041 Haga Bank senilai 

Rp. 7.500.000,00

b. Tanggal 19 Maret 1991 No. 125043 Haga Bank senilai 

Rp. 7.500.000,00

c. Tanggal 21 Maret 1991 No. 125042 Haga Bank senilai 

Rp. 7.500.000,00

d. Tanggal 30 Maret 1991 No. 125040 Haga Bank senilai 

Rp. 4.000.000,00

e. Tanggal 26 April 1991 No. 066686 Bank Umum Nasional 

Rp. 7.000.000,00

Sebelum pembayaran dengan bilyet giro diatas, telah puia diserahkan jenis 

barang yang sama seharga Rp. 24.000.000,00. Total kerugian yang diderita 

Thomas akibat perbuatan Willy tersebut adatah Rp. 57.000.000,00.

4. Sejak bulan Desember 1989 sampai bulan Desember 1990, Willy telah 

membetymemesan sejumlah barang berupa alat tulis kantor yang terdiri 

dari pensil, ballpoint, setip, dan bin-lain kepada Wahab Wahyudi, di mana 

pembayaran atas pembelian barang tersebut lancar. Selanjutnya pada 

bulan Maret sampai Mei 1990, Willy memesan lagi barang berupa 9 peti 

pita mesln ketik merek Swallow seharga Rp. 56.250.000,00. Pembayaran 

dilakukan dengan menyerahkan 9 bilyet giro mundur dari Bank Umum 

Nasional. Setetah jatuh tempo waktu dteairkan oleh Wahab Wahyudi, 

temyata bilyet giro tersebut ditolak seluruhnya oleh bank dengan alasan 

tidak ada dananya.
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5. Pada bulan Juni 1990 Willy menjual barang peralatan tulis menulis kepada 

Edwin seharga Rp. 156.000.000,00. Penjual ( Willy ) memirrta kepada 

pembeli ( Edwin ) agar harga barang tersebut dibayar dahulu dengan cara 

mentransfer uangnya ke rekening Willy melalui Haga Bank. Setelah uang 

ditransfer oleh Edwin sesuai permlntaan, maka barang di lever kepada 

Edwin. Temyata barang yang dikirim kepada Edwin hanya sebesar Rp.

76.000.000,00, sedangkan sisanya Rp. 60.000.000,00 tidak dikirimkan 

barangnya. Edwin menagih, namun Willy menyatakan barangnya sudah 

habts. Sebagal gantinya, Willy menarik sejumlah bilyet giro mundur senilai 

Rp. 80.000.000,00 pada Bank Central Asia sebanyak 5 lembar, pada Duta 

Bank sebanyak 2 lembar, pada Bank Umum Nasional sebanyak 9 lembar. 

Pada hari jatuh temponya, Edwin melakukan kliring kepada bank-bank 

tersebut, namun ditolak dengan alasan tidak ada dana pada rekening Willy 

di bank-bank yang telah ditunjuk. Akibat perbuatan Willy itu, Edwin 

menderita kerugian sejumlah Rp. 80.000.000,00.

Para pengusaha tersebut di atas telah berusaha secara musyawarah agar Willy 

alias Joko Sopianto memenuhi kewajibannya untuk membayar kemball uang 

pembelian yang masih belum dibayar, akan tetapi sla-sla belaka. Kerugian yang 

diderlta oleh para pengusaha tersebut sebesar Rp. 228.000.000,00. Barang-barang 

yang dibeli dari para pengusaha di atas, telah dijual oleh Willy kepada para 

pembetypemesan yang ditawarkan melalui karyawannya sendiri, Uang hasil 

penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Willy untuk usaha/modal 

berdagang dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari- 

hari.
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Akhimya Willy dilaporkan kepada kepolisian yang segera menyidiknya dan 

berkas perkaranya diteruskan ke kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan melimpahkan 

perkara pidana Willy alias Joko Sopianto ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

disertai Surat Dakwaan yang pada intinya berisi sebagai berikut:

-  Dakwaan I (Kesatu):

PRIMAIR

1 Bahwa ia terdakwa Willy alias Joko Sopianto pada bulan Januari sampai 

dengan Mei 1991 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1991 di Jl. Muara 

Karang Blok DD Utara V  No. 1 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada 

tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menjadikan sebagai mata 

pencaharian atau kebiasaan, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang 

lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali 

pembayarannya V

Perbuatan terdakwa diaturdan diancam hukum pasal 379-a KUHP. 

SUBSIDAJR

* Bahwa ia terdakwa Willy alias Joko Sopianto, pada waktu dan tempat 

sebagai tersebut dalam dakwaan Primair, dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, balk 

dengan mempergunakan rtama palsu atau keadaan palsu, baik dengan 

akal tipu muslihat maupun dengan karangan kata-kata ' bohong, 

menggerakkan orang-orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, 

untuk mengadakan perikatan piutang atau meniadakan piutang V
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Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukum dalam pasa! 378 Jo pasal 

65 (1 ) KUHP.

Dakwaan II (Kedua) :

PRiMAIR

Bahwa ia terdakwa Wilty alias Joko Sopianto, pada waktu dan tempat 

sebagai tersebut dalam dakwaan I ( kesatu ) Primair, dengan maksud 

untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, balk mempetgunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik 

dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan kata-kata bohong, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, untuk 

mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang 

SUBSIDAJR

1 Bahwa ia terdakwa Willy alias Joko Sopianto, pada waktu dan tempat 

sebagai tersebut daiam dakwaan I ( kesatu ) Primair, dengan sengaja 

menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau 

sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan 

karena kejahatan .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukum dalam 372 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan mengajukan 

tuntutan atau requisitoir yang pada pokoknya sebagai berikut:

Willy alias Joko Sopianto terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak 

pidana :

1. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, membeli 

barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat
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barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, 

sebagaimana tersebut dalam pasal 379-a KUHP.

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya 

bukan karena kejahatan, sebagaimana tersebut dalam pasal 372 jo 64 (1) 

KUHP, dan menghukum dia dengan hukuman pidana penjara selama 5 

( lima) tahun 9 ( sembilan) bulan dipotong tahanan.

3. Memerintahkan mengembalikan sejumlah bilyet giro, nota penjualan, dan 

surat jalan pengiriman barang kepada saksl-saksi pelapor.

4. Menentukan supaya Willy alias Joko Sopianto membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 1991

no.102/B/Pid/1991/Pn.JktU., amar putusannya berbunyi sebagai berikut

1. Terdakwa Willy alias Joko Sopianto terbukti secara sah menurut hukum 

dan keyakinan bersalah meiakukan kejahatan-kejahatan : 'Penarikan botol 

atau Flessentrekkerij* dan 'Penggelapan secara berlanjut\

2. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara 4 ( em pat) 

tahun dan menetapkan masa penahanan selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara, dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang 

dijatuhkan.

3. Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan 

bersalah meiakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang didakwakan 

kedua Primair.

4. Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
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