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Abstract
Perpetrators of embezzlement are usually sentenced to a maximum of four years
in accordance with the provisions of Article 372 of the Criminal Code (KUHP).
But in the decision Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN.Tjk, the judge actually
relieves the sentence by considering that the perpetrator is only a legal subject,
this matter has an element of error in person. The problem in this research is
whether it is the basis for judges' consideration in imposing criminal acts
against perpetrators of criminal acts of embezzlement and what are the obstacles
in examining cases of fraud.
The research used is a type of normative descriptive legal research, through
normative and empirical approaches. The types of data needed in the study
include primary and secondary data sourced from primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials and analyzed
qualitatively.
From the results of the discussion, it can be concluded that the judges' basis in
imposing crimes against the perpetrators of criminal acts of embezzlement on
cases Number: 1487 / Pid.B / 2017 / PN. and examination of evidence, it has
been found the legal fact that the defendant has been proven to have committed a
crime of embezzling a motorized vehicle, namely in the form of a car. While the
obstacles in examining cases of embezzlement are the difficulty of presenting
witnesses who know the events of the perpetrators or defendants and proof of the
goods in the hands of the perpetrators.
Keywords: Judge Considerations, Crime, Emblem

I. PENDAHULUAN
Dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat salah satunya
adalah tindak pidana penggelapan. Perkembangan saat ini banyak sekali terjadi
tindak pidana penggelapan dengan berbagai bentuk dan tujuan dari pelakunya.
Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan
masalah kekayaan yang dimiliki seseorang yang diatur dalam Pasal 372-377
KUHP.
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Salah satu contoh konkrit yang terjadi adalah perkara mengenai tindak pidana
penggelapan, dewasa ini tindak pidana penggelapan termasuk tindak pidana yang
seringkali terjadi didalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan
dimedia massa yang memberitakan tentang tindak pidana penggelapan yang
terjadi dimasyarakat. Alasan dari pelaku melakukan tindak pidana penggelapan
salah satunya adalah dorongan dari faktor ekonomi seperti yang terjadi pada
kasus perkara nomor 1487/Pid.B/2017/PN.Tjk pelaku berinisial RY melakukan
tindak pidana penggelapan satu unit mobil merek Kijang Innova, mobil tersebut
merupakan milik sah dari RS mobil tersebut disewa oleh RY dengan surat
perjanjian sewa selama 6 bulan. Akan tetapi sampai pada batas sewa berakhir
RY tidak kunjung mengembalikan mobil yang disewanya tersebut. RS mencari
RY ke rumahnya di Jl.Ratu Dibalau, Tanjung Seneng Bandar Lampung ternyata
rumah tersebut telah dijual.
Penggelapan yang ada pada Pasal 375 KUHP ini adalah beradanya benda objek
penggelapan di dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena, terpaksa disuruh
menyimpan barang itu, ini biasanya disebabkan karena terjadi kebakaran, banjir
dan sebagainya. Kedudukan sebagai seorang wali (voogd), wali yang
dimaksudkan di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum dewasa. Kedudukan
sebagai pengampu (curator), pengampu yang dimaksudkan adalah seseorang
yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah
dewasa, akan tetapi orang tersebut dianggap tidak dapat berbuat hukum dan tidak
dapat menguasai atau mengatur harta bendanya disebabkan karena ia sakit jiwa
atau yang lainnya .
Kedudukan sebagai seorang kuasa (bewindvoerder), seorang kuasa berdasarkan
Burgerlijk Wetboek (BW) adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi
kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh
pemiliknya tanpa menunjuk seorang wakil pun untuk mengurus harta bendanya
itu. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat, yang dimaksud adalah seseorang
yang ditunjuk oleh pewaris di dalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa
yang di kehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya. Kedudukan sebagai
pengurus lembaga sosial atau yayasan (Tongat,2015).
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Pasal 376 KUHP Penggelapan dalam Keluarga:
a. Dengan sengaja memiliki.
b. Memiliki suatu barang.
c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain.
d. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.
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. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga
disebut juga delik aduan relatif dimana adanya aduan merupakan syarat untuk
melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di
dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam Pasal 376 KUHP yang
merupakan rumusan dari tindak pidana pencurian dalam kelurga sebagaimana
telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian, yang pada dasarnya
pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur dan
keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan
terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu
melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami
mereka. Pada ayat yang kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik
aduan adalah keadaan di mana suami dan istri telah pisah atau telah bercerai
harta kekayaan .
Alasannya, sama halnya dengan pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh
suami atau istri terhadap harta kekayaan suami mereka, yaitu bahwa
kemungkinan harta tersebut adalah harta bersama yang didapat ketika hidup
bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini yang mengakibatkan
sulitnya membedakan apakah itu harta suami atau harta istri. Oleh karena itu,
perceraian harta kekayaan adalah yang menjadikan tindak pidana penggelapan
dalam keluarga sebagai delik aduan. Tindak pidana

penggelapan dalam

lingkungan keluarga dapat diadili jika kejahatan tersebut diadukan oleh keluarga
yang bersengketa .
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Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:
a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada kasus perkara nomor
1487/Pid.B/PN.Tjk)?
b. Apakah hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana
penggelapan pada kasus perkara nomor 1487/Pid.B/PN.Tjk)?

II.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan
ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi hal ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Adapun pendekatan masalah
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 2 Pendekatan Normatif
dan Pendekatan Empiris.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pada Kasus Perkara Nomor
1487/Pid.B/2017PN.Tjk

Menurut keterangan pada hasil wawancara peneliti tanggal 10 juli 2018 kepada
bapak Novian Saputra selaku hakim pada kantor Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas I A menurut beliau hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap

pelaku

tindak pidana

penggelapan

terhadap

perkara

Nomor

1487/Pid.B/2017PN.Tjk majelis hakim memutuskan dengan melihat fakta-fakta
yang berada dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan
terdakwa dan pemeriksaan barang bukti maka telah ditemukan fakta hukum
bahwa terdakwa Roni Yuarso telah terbukti melakukan tindak pidana
penggelapan kendaraan bermotor yaitu berupa satu unit mobil merk kijang
innova.

78

VIVA THEMIS
Volume. 01, Nomor. 02 (2018)
ISSN: 2598-9626 (ONLINE)
http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/THS

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu:
Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
a. Unsur Barang Siapa
Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah

orang (persoon)

selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana,
dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya secara hukum.
Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek hukum adalah terdakwa
Roni Yuarso bin (alm) Haryono, di mana identitasnya setelah diperiksa dan
ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa
yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi
Yudi Muhaimi, Yanuar dan Albet Noprian, dan pengakuan terdakwa sendiri di
persidangan, bahwa benar terdakwalah orangnya yang melakukan tindak pidana
yang dimaksud meskipun tindak pidana tersebut merupakan hasil dari perbuatan
saksi Yudi Muhaimi maka majelis hakim menyatakan itu terdapat unsur error in
persona, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “
barang siapa “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Bahwa yang
dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan
mengetahui akibatnya, ada 2 ( dua ) macam kesengajaan yaitu :
(1) Kesengajaan

Formal

yaitu

kesengajaan

yang

ditujukan

pada

perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana
penggelapan dengan cara pada hari kamis tanggal 24 Juli 2017 terdakwa
menyewa sebuah mobil merk kijang innova kepada saksi Riko Setiawan
untuk sebuah kepentingan dan urusan, setelah urusan terdakwa selesai
dan mobil tersebut belum jatuh masa waktu pengembalian mobil
tersebut dibawa oleh anak tersangka yang bernama Yudi Muhaimi,
kemudian Yudi Muhaimi pergi bersama teman-temannya.
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Ketika Yudi Muhaimi berada di Jl Raja wali Kel. Way Kandis Kec.
Way Halim Kota Bandar Lampung mendapati teman-teman sedang
bermain judi dadu, kemudian Yudi Muhaimi ikut bermain judi namun
pada saat itu terdakwa kalah, kemudian terdakwa meminjam uang
kepada saksi Yanuar sebesar Rp. .2.000.000,- (dua juta rupiah) dan
melanjutkan bermain judi dadu, kemudian terdakwa kalah lagi dan
terdakwa meminta kepada saksi Yanuar agar meminjamkan uang lagi
kemudain saksi Yanuar kembali meminjamkan uang sebesar Rp.
1.000.000 (satu juta rupiah), permainan judi tersebut kemudian
dilanjutkan dan terdakwa kalah lagi. Keesokan harinya ditempat yang
sama anak terdakwa yaitu Yudi Muhaimi kembali bemain judi bersama
rekan-rekannya hari itu anak terdakwa membawa uang sebesar Rp.
5.000.000 (lima juta rupiah), tidak lama kemudian datanglah saksi
Yanuar meminta uang yang dipinjam Yudi Muhaimi kemarin karena
untuk berobat mertuanya karena Yudi Muhaimi tidak mempunyai uang
lalu terdakwa mengajak saksi Yanuar menemui saksi Albet Nopriyan
untuk menggadaikan mobil Merk Kijang Innova yang dibawanya
sesudah memeriksa keadaan mobil saksi Albet menerima mobil tersebut
dan menyerahkan uang sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
kemudian terdakwa menyerahkan juga STNK mobil yang disewa
ayahnya yaitu terdakwa Roni Yuarso bin (alm) Haryono dari saksi Riko
Setiawan.
Kemudian Saksi Yudi Muhaimi mengembalikan uang sebesar 3.000.000
(tiga juta rupiah) kepada saksi Yanuar yang dipinjamnya, dan juga
mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah kepada)
saudara Raya. Kemudian terdakwa kembali bermain judi.
Pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 saksi Riko Setiawan menyuruh
anak buahnya mendatangi terdakwa karena mobil yang disewanya
sudah jatuh tenggang waktu dan harus segera dikembalikan berserta
pelunasan uang sewanya. Karena mobil yang dibawa oleh anak
terdakwa belum diketahui keberadaannya maka terdakwa meminta
waktu kepada saksi Riko Setiawan. Karena waktu yang diberikan telah
lewat dan mobil yang disewa tidak kunjung ada dan ternyata telah
digadaikan oleh anak terdakwa maka saksi Riko Setiawan melaporkan
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kasus ini kepada pihak berwajib. Akibat perbuatan terdakwa saksi Riko
Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).
(2) Kesengajaan Material yaitu kesengajaan yang ditujukan pada akibatnya.
Dalam hal ini perbuatan terdakwa tanpa sengaja menggelapkan satu
unit mobil merk kijang innova dengan Nomor Polisi BE 2767 YA
sehingga mengakibatkan Riko Setiawan yang merupakan pemilik mobil
merk kijang innova tersebut

tersebut mengalami kerugian sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah juta rupiah). Ada 3 (tiga)
macam corak kesengajaan, yaitu ditinjau dari sikap batinnya, yang
menunjukkan 3 (tiga) tingkat kesengajaan, ialah:
1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan
yang langsung (dolus directus) corak kesengajaan ini adalah perbuatan
pelaku memang dihendaki dan ia juga mengetahui akibatnya yang
dilarang.
2) Kesengajaan dengan sadar kepastian
Corak

kesengajaan

ini

bersandar

pada akibatnya.

Akibat

ini

bisa merupakan delik tersendiri, disamping akibat tersebut di atas
terdapat akibat lain yang sebenarnya

tidak diinginkan, tidak

dimaksudkan tetapi pasti terjadi.
3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)
Corak kesengajaan ini kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan
syarat” dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dengan maksud
untuk menimbulkan akibat tertentu. Dalam perkara tidak satu pun
corak tersebut terpenuhi karena sebenarnya terdakwa tidak sengaja
melakukan perbuatan penggelapan melainkan penggelapan yang terjadi
akibat dari perbuatan anaknya yaitu saksi Yudi Muhaimi. Terdakwa
hanya menjalankan konsekuensi dirinya sebagai penyewa kedaraan
tersebut.
Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang diancam
dengan pidana apabila tidak ada alasan pembenar dan dirumuskan dalam
undang-undang yang tertulis misalnya KUHP. Dalam perkara ini terdakwa
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melanggar Pasal 372 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan
yang mana pada kenyataannya mobill merk kijang innova milik Riko Setiawan
tersebut memang benar-benar telah digelapkan meskipun bukan oleh tersangka.
Sedangkan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, dalam perkara ini terdakwa menyewa satu unit Mobil
Kijang Innova tersebut dan kemudian anak terdakwa yaitu saksi Yudi Muhaimi
menggadaikannya kepada Albet Noprian, dan uangnya anak terdakwa pakai
untuk membayar hutang-hutangnya dan sisanya anak terdakwa pakai untuk
bermain judi dadu. Dalam hal ini Mobil Kijang Innova tersebut seolah-olah milik
terdakwa Roni Yuarso, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik Riko
Setiawan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan
dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain

telah terbukti dan terpenuhi oleh

perbuatan terdakwa.

c. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yudi Muhaimi, Yanuar,

Albet

Noprian dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, serta dikaitkan dengan
barang-barang bukti , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
Pada hari kamis tanggal 24 juli 2016 terdakwa menyewa sebuah mobill merk
kijang innova kepada saksi Riko Setiawan untuk sebuah kepentingan dan urusan,
setelah uruan terdakwa selesai dan mobil tersebut belum jatuh masa waktu
pengembalian mobil tersebut dibawa oleh anak tersangka yang bernama Yudi
Muhaimi, kemudian Yudi Muhaimi pergi bersama teman-temannya .
Bahwa atas permintaan terdakwa saksi Yudi Muhaimi tersebut terdakwa
memberikan mobil yang disewanya dari Riko Setiawan ; Bahwa Mobil Kijang
Innova tersebut bisa berada ditangan terdakwa karena di sewa dari saudara Riko
Setiawan dan mobill merk kijang innova tersbut bisa berada ditangan saksi Yudi
Muhaimi karena dipinjam oleh saksi Yudi Muhaimi.
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Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “Unsur yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan“ telah terbukti dan terpenuhi oleh
perbuatan terdakwa.
Adapun dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak
pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A adalah
sebagai berikut:
1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa, Roni
Yuarso, telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap korban Riko
Setiawan berupa I unit mobill merk kijang innova dengan Nomor Polisi BE
2767 YA.
2) Respon

atau

tanggapan

dari

terdakwa

terhadap

dakwaan

Jaksa

Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan dan terdakwa
Roni yuarso bin (alm) Haryono menyatakan sudah mengerti dan tidak
melakukan eksepsi.
3) Keterangan saksi-saksi di persidangan yang terdiri dari Yudi Muhaimi (saksi
yang mengadaikan mobil tersebut), Yanuar dan Albet Noprian, yang
membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan oleh Roni
Yuarso bin (alm) Haryono terhadap Riko Setiawan dengan tanpa sengaja.
4) Barang

bukti

perkara

yang

dihadirkan

dalam

persidangan

yang

memperkuat keterangan dari surat dakwaan maupun keterangan para saksi
bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan unsur kesengajaan
yang timbul dari perbuatan saksi Yudi Muhaimi sehingga menimbulkan
kerugian terhadap Riko Setiawan.
5) Kesinambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang
terungkap di pengadilan.
6) Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama
pemeriksaan tindak pidana penggelapan.
7) Keterangan

dari

terdakwa

mengenai

penggelapan yang dilakukannya.
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2. Hambatan-hambatan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana
Hasil wawancara dengan bapak Salman Alfansi selaku hakim pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang Kelas I A mengenai keterangan bahwa pemeriksaan
perkara tindak pidana penggelapan tidak selalu berjalan lancar dan mulus pada
setiap tahap pemeriksaan. Adapun hambatan-hambatan
perkara

tindak

dalam pemeriksaan

pidana penggelapan kendaraan bermotor. Hambatan-

hambatannya berupa sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian
pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktikan barang
ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.
Sebagaimana pada perkara Nomor 1487/Pid.B/2017/PN.Tjk Kasus

tindak

pidana penggelapan seperti yang terjadi pada Roni Yuarso di dalam tahap
pemeriksaan di persidangan selalu mengalami hambatan-hambatan yaitu:
a) Sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau
terdakwa dalam mendapatkan barangnya.
Bahwa sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam
mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana
penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku. Dan juga kesadaran
hukum masyarakat masih rendah di mana orang merasa bersidang di
pengadilan merupakan hal yang tabu sehingga terkadang ada orang yang
mengetahui

kejadian

tindak pidana

penggelapan

tapi enggan untuk

bersaksi di pengadilan.
b) Pembuktian

barang

ditangan

pelaku

atau

terdakwa

bukan

karena

kejahatan.
Pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan biasanya pelaku
dalam mendapatkan barangnya dengan cara meminjam dan dipinjamkan
oleh korban, namun saat mengembalikan pelaku tidak datang dan tidak
mengembalikan barangnya.
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IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa; Pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada tindak pidana
penggelapan kasus perkara Nomor 1487/Pid.B/2017/PN.Tjk tidak sesuai karena
berdasarkan ketentuan Pasal 375 KUHP tindak pidana penggelapan di pidana
paling

lama

4

tahun.

Kemudian

dalam

Studi

Putusan

Nomor:

1487/Pid.B/2017/PN.Tjk hakim hanya menjatuhkan pidana selama 9 bulan
karena pertimbangan bahwa:
a. Terdakwa berkelakukan baik
b. Terdakwa tidak pernah dihukum
c. Terdakwa mengakui perbuatannya
d. Terdakwa sudah berusia lanjut
e. Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejatan tersebut
f. Penggelapan tersebut terjadi diluar kuasa dari terdakwa
Hambatan yang dialami oleh hakim dalam menyelesaikan perkara penggelapan
yaitu sulitnya menghadirkan saksi dan mengumpulkan barang bukti.
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