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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan 

perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari 

masyarakat dan ini perlu ditanggulangi1. Hal ini mengingat bahwa kejahatan  

tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin 

sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap 

harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana 

penggelapan. ”Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat 

di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”2. 

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan 

dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma 

dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang 

menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. 

Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum 

pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-

peraturan pidana. Kata lain dari kejahatan ini adalah perbuatan pidana / tindak 

pidana / delik. 

                                                 
1 Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, Hal 187. 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hal 2. 
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Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak 

pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, dengan berbagai macam 

bentuk dan perkembangannya. Hal demikian terjadi pula di Kabupaten 

Sukoharjo dengan perkembangan sebagaimana dibawah ini : 

No Tahun 
Bentuk Penggelapan  

Bentuk 
Pokok Berat Ringan Aduan Jabatan 

1 2009 9 - 2 4 - 
2 2010 11 2 - 2 1 
3 2011 18 5 1 7 2 

Sumber : POLRES SKH / BPS SKH  

Berdasarkan tabel diatas ada kecenderungan meningkat tindak pidana 

itu, meskipun sebenarnya untuk tindak pidana itu KUHP telah mengaturnya 

dalam Pasal  372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, dan dalam RUU KUHP 

2004 tindak pidana penggelapan itu pun juga diatur yaitu dalam Bab XXVI 

Pasal 586-591. Adapun tindak pidana penggelapan sepeda motor roda dua 

yang diangkat dalam penelitian ini termasuk tindak pidana penggelapan dalam 

bentuk pokok yang melanggar Pasal 372 KUHP. Setiap pelaku tindak pidana 

penggelapan itu masing-masing mempunyai alasan sendiri, hal ini 

sebagaimana kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan 

oleh terdakwa. Berdasarkan uraian itu peneliti terterik untuk mengkaji 

masalah tindak pidana penggelapan dengan judul ”KAJIAN YURIDIS 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN 

BERMOTOR RODA DUA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo). 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah alasan atau motif dari pelaku tindak pidana penggelapan 

kendaraan motor roda dua di Kabupaten Sukoharjo? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara 

tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo ? 

3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak 

pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan alasan pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan 

motor roda dua yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim di dalam pemeriksaan perkara 

tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana 

penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan 

manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada 

khususnya. 

b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping 

literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan 

khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait 

dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya. 

b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus 

untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

sudah diperoleh. 

c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak 

pidana penggelapan. 

 

E. Kerangka Teori 

Negara Indonesia adalah Negara hukum (recht staats), maka setiap 

tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi 

hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap 

suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai 
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dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada 

hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur 

dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau 

hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu3. 

Tindak pidana penggelpan adalah salah satu bentuk kejahatan atau 

pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana 

oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat 

menggelapkan. Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur 

dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 
 

Dari rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diperoleh sejumlah unsure-unsur yang 

dapat dibagi menjadi4: 

1.  Unsur-unsur objektif 

a. Perbuatan memiliki 

b. Memiliki 

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain 

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana 
                                                 

3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal 54. 
4 Lamintang, P.A.F. , Delik-delik Khusus : Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda, 

Sinar Baru, Bandung, 2001, Hal 104. 
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2. Unsur-unsur subjektif 

a. Kesengajaan 

b. Perbuatan melawan hukum 

Tindak pidana penggelapan dapat terjadi dengan berbagai modus operandi, 

biasanya yang siring terjadi adalah awalnya meminjam suatu benda yang pada 

akhirnya benda tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain. 

Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah penggelapan kendaraan 

bermotor roda dua yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang 

ada. Untuk penegakan hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan 

perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan hakiki. Salah 

satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim 

adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir 

keadilan. Dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum 

yang berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan 

memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak 

di sidang pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman 

dan di batasi oleh undang-undang. Di samping itu juga di tuntut oleh perasaan 

hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, 

khususnya tindak pidana penggelapan. 

Kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
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rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang 

No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa 

dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

Ketentuan ini memberi kesempatan kepada hakim agar dalam 

melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasar atas 

peraturan-peraturan hukum yang ada akan tetapi juga harus berusaha untuk 

mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal 

ini berarti bahwa hakim dalam putusan-putusannya tidak hanya menerapkan 

peraturan hukum yang tertulis tetapi ia harus pula mampu menciptakan hukum 

berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu 

sendiri5. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis – normatif, meskipun 

dalam rumusan permasalah nomor satu di atas dikaji tentang alasan atau 

motif pelaku namun peneliti hanya akan mengkaji dari deskripsi putusan 

putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Selain juga  menekankan pada 

dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana 

penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo serta hambatan-hambatan yang ditemui. 

                                                 
5 Wahyu Afandi, Hakim dan Hukum dalam Praktek, Alumni, Bandung, 2008, Hal 33. 
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2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif, 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau 

fenomena yang terjadi dengan sejelas-jelasnya. Dalam hal ini yang akan 

dideskripsikan adalah aturan hukum, tindak pidana penggelapan kendaraan 

bermotor roda dua, dasar hukum pertimbangan  hakim dan hambatan-

hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

4. Jenis Data  

Mengingat penelitian adalah penelitian hukum normatif, maka data 

yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan 

perundangan yaitu KUHP dan RUU KUHP sebagai bahan pembanding, 

Putusan Hakim pengadilan negeri Sukoharjo yang terkait denfgan tindak 

pidana penggelapan, dan juga literatur, jurnal yang mendukung kajian 

tersebut data dalam bentuk angka dari instansi ynga terkait. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari 

bahanbahan tertulis yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul 

skripsi. 
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b.  Studi Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

putusan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam kasus tindak pidana 

penggelapan kendaraan bermotor roda dua. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode normatif kualitatif. Adapun teknik analisis data 

kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah tata cara analisis yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 

responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti 

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.6 Dengan menggunakan metode ini, 

penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 

132/Pid.B/2010/PN.Skh yaitu putusan pengadilan atas nama terdakwa 

TUKIMIN Al. GEMPLO Bin DARSO PAWIRO yang menyatakan 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan“ sebagaimana 

diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP dengan barang bukti 1 unit 

sepeda motor merk Yamaha Piz R tahun 2003 Nopol AD-2344-DB dan 1 

lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Piz R tahun 2003 Nopol AD-

2344-DB. Kedua Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor  

244/Pid.B/2009/PN. Skh. putusan pengadilan atas nama terdakwa BAYU 

                                                 
6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, Hal 213.  
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WALUYO Al. DEA Al. SENDI Al. I MADE ARDIKA Bin SARTONO 

yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

“Penggelapan“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP 

dengan barang bukti sebuah sepeda motor Yamaha No. Pol. B6949NZM 

dan STNKnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini 

menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang 

disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori diuraikan 

mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang 

tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan dan tinjauan 

umum tentang kendaraan bermotor roda dua. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini memuat hasil 

penelitian dan pembahasan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam 

pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di 
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Pengadilan Negeri Sukoharjo. Serta hambatan-hambatan dalam pemeriksaan 

perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

Bab IV Penutup, dalam bab ini memuat mengenai simpulan dan saran 

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 


