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TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN  

PASAL 372 KUHP DAN NILAI-NILAI KEISLAMAN 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  

Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt) 
 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam 
pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di 
Pengadilan Negeri Surakarta dan bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku 
tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Penelitian ini merupakan normatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui 
studi kepustakaan dan wawancara. Teknis analisis data ini merupakan analisis 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bahan pertimbangan hakim 
dalam pengambilan keputusan, adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. 
Pertimbangan yuridis meliputi: Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan 
terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang 
bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian 
dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, adapun 
pertimbangan non yuridis, diantaranya adalah hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak 
pidana yang dilakukan. (2) Bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku 
tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta 
adalah penjatuhan putusan pidana penjara dan denda kepada terdakwa. 
 

Kata Kunci:  bentuk pertanggungjawaban, penggelapan, kendaraan bermotor, 
Pasal 372 KHUP, nilai-nilai keislaman. 

 
Abstract 

The purpose of this study are to find out the basis of the Judge's consideration in 
examining cases of criminal acts of motor vehicle fraud in the Surakarta District 
Court and forms of criminal liability for perpetrators of criminal acts of motor 
vehicles fraud in the Surakarta District Court. This research is descriptive 
normative. Methods of collecting data through library studies and interviews. The 
technical analysis of this data is qualitative analysis. The results of the study show 
that (1) the material for judges' consideration in decision making is judicial and 
non-judicial considerations. Juridical considerations include: the Public 
Prosecutor's Indictment, the defendant's response to the Public Prosecutor's 
indictment, witnesses' testimony, the evidence of the case presented in the trial, 
continuity, suitability and relationship between legal facts and witness testimony, 
as well as non-judicial considerations, including the things that are burdensome 
and lightening from the defendant, and the defendant's statement about the truth of 
the crime committed. (2) The form of criminal responsibility for the perpetrator of 
the crime of motor vehicle fraud in the Surakarta District Court is the imposition 
of a criminal sentence and a fine to the defendant. 
 

Keywords: forms of accountability, fraud, motorized vehicles, Article 372 
KHUP, Islamic values. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. “Hasil dari 

pencurian tersebut kemungkinan langsung dijual kepada orang lain dan 

diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah”.(1) Dalam hal ini 

penadah mempunyai peranan yang sangat besar. Banyaknya kasus penggelapan 

kendaraan bermotor, tidak lepas dari peran seorang penadah. Selain itu peran 

aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap sedikit banyaknya kasus 

penadah dan pencurian kendaraan bermotor. Misalnya dalam hal “penjatuhan 

hukuman bagi seorang penadah yang biasanya dikenakan hukuman penjara tiga 

bulan, padahal dalam KUHP ancaman hukumannya empat tahun atau seorang 

pencuri dijatuhi hukuman penjara lima bulan sementara dalam KUHP ancaman 

maksimalnya lima tahun”.(2) Hal yang demikian membuat kasus penggelapan dan 

penadahan tidak akan berkurang, disisi lain bila “pelaku tertangkap hanya dijatuhi 

hukuman yang relatif ringan bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang 

diperolehnya”.(3) 

“Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilakukan setelah 

selesai suatu tindakan pidana terhadap kekayaan yaitu mengenai barang yang 

diperoleh dengan jalan kejahatan”.(4) Dapat dikatakan menolong atau 

mempermudah kejahatan itu sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan 

bahwa “barang yang telah dicuri, dirampas atau digelapkan atau diperoleh dengan 

penipuan, akan ditampung oleh seorang penadah dimana akan mempersulit 

pengusutan kejahatan yang bersangkutan”. (5)  

Dalam “mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan, 

sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu 

                                                             

1 Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta, Sinar 
Grafika. Hal. 130. 

2 Djoko Prakoso. 1984. Masalah Pemberian Pidana Dlam Teori Dan Prkatek Peradilan. Jakarta: 
Ghalia Indonesia. Hal. 136. 

3 Soerjono Soekanto. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. 
Bandung: Alumni. Hal. 122 

4 Jonaedi Efendi. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta, Prenademedia Group. 
Hal. 166 

5 Wirjono Prodjodikoro. 1987. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, hal 
16 
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dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan”.(6) Pasal 372 

sampai dengan Pasal 377 KUHP dikenal dengan penggelapan. Perbuatan tersebut 

bisa sebagai delik kebiasaan, juga dapat merupakan undang-undang menurut 

dilakukannya perbuatan terlarang berulang kali.  

Pada perspektif Islam, “penggelapan disebut dengan istilah ikhtilas” (7) 

yang berarti penggelapan. Sumarwoto dalam penjelasannya menyatakan bahwa 

“semua Ulama sepakat perbuatan korupsi” (8) dengan segala macam bentuk 

didalamnya, menurut literatur fiqh bila terdapat unsur “ikhtilas (penggelapan), 

sariqoh (pencurian), alIstighlal atau ghulul (korupsi), al-Ibtizaz (pemerasan), dan 

sebagainya dinyatakan haram (dilarang), karena hal tersebut bertentangan dengan 

Maqashid Syari’ah (tujuan hukum Islam)” (9). Semasa hidup Rasulullah, tindak 

“pidana penggelapan juga pernah terjadi, namun pada saat itu, kejahatan tersebut 

segera diselesaikan”.(10) 

Secara etimologis, al-ikhtilâs berasal dari kata kerja 

 yang berarti merampas dan mengambil dengan tipuan. 

Ibn Mandzur menjelaskan arti kata  adalah  
mengambil dalam suasana lengah dan dengan cara menipu.  

Adapun “dalil-dalil tentang diharamkannya al-ikhtilâs di dalam Alquran 

tidak terdapat ayat yang secara tersurat menyebut persoalan al-ikhtilâs ini”.(11) 

Namun dilihat dari tata caranya jelas perbuatan ini termasuk salah satu cara 

menguasai harta atau memakan harta sesama dengan cara batil, sebagaimana 

firman Allah SWT: 

 

                                                             

6 Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. 
Jakarta, Prenademedia Group. Hal. 155. 

7 Sumarwoto. 2014.Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal RECHSTAAT 
Ilmu Hukum, Vol. 8 no. 1 Maret 2014. hal 2. 

8 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: 
Rajawali. Hal. 281 

9 Ibid. Hal 2. 
10M. Nurul Irfan. 2013. Jarîmah Al-maksu, Al-ikhtilâs dan Alintihâb dalam Hukum Pidana Islam. 

Jurnal, AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 2 Juli 2013. Hal 173 
11 Satjipto Raharjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 66. 
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 188. 
 

Memang sulit untuk mengetahui apakah barang tersebut berasal dari 

kejahatan atau tidak, tetapi dengan cara menilai dari adanya harga yang lebih 

murah dibandingkan harga di pasaran, besar kemungkinan barang terseut berasal 

dari kejahatan. Besar kemungkinan pula si pembeli mengetahui atau sepatutnya 

dapat menduga bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Namun apabila 

barang tersebut yang dalam hal ini kendaraan, sudah berpindah tangan beberapa 

kali, dirasa tidak adil “apabila seseorang yang membeli barang dikatakan sebagai 

penadah yang diancam oleh Pasal 480 KUHP”.(12) Ada kemungkinan orang 

tersebut membeli barangnya sendiri, sekalipun perbuatan yang bersangkutan 

memenuhi rumusan pasal penadahan, tetapi tentunya pasal tersebut tidak 

ditujukan kepada orang yang memenuhi pasal penadahan, harus sesuai dengan 

maksud dari pasal-pasal penadahan. 

Uraian di atas sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan 

yang berakhir pada penadahan kendaraan bermotor sekarang ini, sesuatu yang 

tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat 

dimanapun juga. Masyarakat bersama pemerintah melalui aparat penegak 

hukumnya, akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal 

mengurangi angka kejahatan. 

Kasus penggelapan yang terjadi beberapa diantaranya, adalah kasus dalam 

putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., dan 134/Pid.B/2018/PN Skt. Pada kasus 

Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., kejadiannya bermula dari peminjaman sepeda 

motor Honda Vario No. Pol. AD 3426 WU warna merah oleh TARA DWI 

                                                             

12 Romli Atmasasmita. 2016. Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik Di Era Globalisasi. 
Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 219. 
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RIYANTO Als HOREK kepada NEHEMYA ARTAH SASTA. Kejadian 

peminjaman adalah hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, 

kemudian pada Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 07.00 Wib, sepeda 

motor tersebut digadaikan kepada Cebong tanpa sepengetahuan NEHEMYA 

ARTAH SASTA, sebesar nilai Rp. 1.500.000,-. Perbuatan TARA DWI 

RIYANTO Als HOREK merupakan bentuk tindak penggelapan yang harus 

dipertanggungjawabkan di depan hukum. Atas tindakan tersebut Pengadilan 

Negeri Surakarta, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. 

Perkara lain yang terbaru adalah putusan 134/Pid.B/2018/PN Skt. Permasalahan 

dalam putusan tersebut bermula dari kedatangan MAYA TIYAS KUSUMAWATI 

Binti SURADI dan PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO 

SUMARTO ke persewaan mobil Nusantara 2. Mobil yang disewa adalah 1 (satu) 

unit KBM Toyota All New Avanza type G tahun 2013 warna putih No. Pol AD 

9413 AU, atas nama Sri Sumarni d/a. Bibis Kulon RT.04 Rw.18 Kel. Gilingan 

Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Keduanya menyewa mobil tersebut selama 2 hari, 

dan ternyata oleh PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO 

SUMARTO, mobil diberikan kepada Harsono dan Pak Udin, dengan imbalan 

senilai Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Atas 

perbuatan tersebut PRIYO PURWANTO Alias PK KONDOL Bin HARSO 

SUMARTO dijerat dengan pasal 372 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1.KUHP. 

Pertanggungjawaban yang harus dijalani PRIYO PURWANTO Alias PK 

KONDOL Bin HARSO SUMARTO adalah menerima putusan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul : 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 372 

KUHP DAN NILAI- NILAI KEISLAMAN” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim 

dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di 
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Pengadilan Negeri Surakarta dan bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku 

tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 
2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative. “Penelitian 

normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma”.(13) Penelitian 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian 

terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang 

mengatur masalah tindak pidana penggelapan kemudian mengkaitkannya dengan 

putusan pengadilan. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”.(14) 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

wilayah Surakarta dengan obyek penelitian salah satu Pengadilan Negeri yang ada 

di Surakarta yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan juga dilakukan wawancara 

untuk memperkuat hasil penelitian dan pembahasan. 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data adalah 

proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian 

dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang 

diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis 

dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman 

data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, 

sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri 

sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan 

“yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan 

                                                             

13 Ibid. hal 6. 
14 I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Prenada Media 

Group. Hal. 191 
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menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, 

sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada”.(15) 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Tindak 

Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri 

Surakarta 

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang 

untuk memutus perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor terhadap 

korban NEHEMYA dengan terdakwa Tara Dwi Riyanto alias Horek, serta korban 

Irvan Aditya Putra pada kasus penggelapan mobil oleh Maya Tiyas Kusumawati 

Binti Suradi dan Priyo Purwanto alias PK Kondol Bin Harso Sumarto, yang 

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam kasus ini akan 

dianalisis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak 

pidana penggelapan kendaraan bermotor dan bentuk pertanggungjawaban pidana 

bagi pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Wilayah 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa saat ini tindak pidana penggelapan 

semakin banyak terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian mengenai 

kehilangan benda karena penggelapan dan juga jumlah perkara yang disidangkan 

di pengadilan. 

Adapun sebagai contoh kasus tindak pidana penggelapan kendaraan 

bermotor yang terjadi di Surakarta adalah sebagai bahan penelitian ini adalah 

kasus 88/Pid.B/2018/PN Skt., dan 134/Pid.B/2018/PN Skt. Pengadilan Negeri 

Surakarta telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama 

dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan 

Penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim, harus mengindahkan 

nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, 

sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim  bisa diterima dengan ikhlas oleh 

                                                             

15 Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 77 
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para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam 

rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 

seseorang. 

Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua 

hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringakan pidana. Faktor-faktor 

yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa  pada saat 

persidangan berlangsung,  dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang 

jahat dari terdakwa.  Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada  

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan 

dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 

sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.16 

3.1.1 Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. 

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis 

secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:  

1) Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan ini merupakan dasar hukum 

acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. 

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana 

yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu 

dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai 

bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian 

dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa 

menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan. 

                                                             

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaaan, dan dalam 

putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., dan 134/Pid.B/2018/PN Skt. Dalam 

putusan nomor Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., jaksa penuntut umum menuntut 

terdakwa dengan dakwaan ganda yaitu melanggar Pasal 372 dan Pasal 378 

KUHP, adapun Pasal 372 berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa 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.”. Dakwaan disusun 

secara ganda apabila seorang atau lebih mungkin melakukan perbuatan lebih dari 

satu. Dan dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., jaksa penuntut umum 

menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yang terdiri dari dakwaan primer 

dan subsidair. Dalam dakwaan primer terdakwa melanggar ketentuan Pasal 372 

KUHP. Dan dalam dakwaan subsidair terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 

KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 372, terdakwa dituntut pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 

2) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 

butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang 

dinyatakan terdakwa di sidang tentang  pebuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik persidangan, keterangan 

terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik 

sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan 

yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga 

merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, 

hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka 

sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 

hakim ataupun penuntut umum. 

3) Keterangan saksi. Salah satu komponen yang harus dipertimbangkan 

hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi 

dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu 
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peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan 

harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.  

4) Barang-barang bukti. Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, 

namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat 

dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim 

ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, 

maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan 

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau 

saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya. 

Menurut ibu hakim, adanya barang bukti yang terungkap dalam 

persidangan akan menambah kenyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih 

yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para 

saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim 

cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh 

terdakwa. 

3.1.2 Pertimbangan non yuridis  

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis 

secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Latar belakang perbuatan terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa 

adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan 

keras pada diri terdakwa  dalam melakukan tindak pidana  kriminal. Keadaan 

ekonomi,  misalnya merupakan contoh yang sering  menjadi latar belakang 

kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan 

ekonomi yang sangat keras mendorong  terdakwa melakukan perbuatannya. 

Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan 

hidup senantiasa mendesak  akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah 

menentukan pilihan berbuat pidana. 

2) Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa 

sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada  perkara 

nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., dan 134/Pid.B/2018/PN Skt., akibat  dari 
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perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain. Akibat yang demikian juga 

menjadi pertimbangan oleh hakim. 

3) Kondisi terdakwa. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun 

psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang 

melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat 

kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan 

perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, 

mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau 

atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat 

yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah 

sebagai gelandangan, dan sebagainya. 

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa. Menurut Ibu Hakim, salah satu yang 

harus  dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya 

tingkat  pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat 

dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut 

merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor 

ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan. 

5) Faktor agama atau keyakinan hakim. Setiap putusan pengadilan 

senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. Kalimat itu selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang 

lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya 

itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” 

menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, 

apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti harus pula ia 

terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama 

tidak cukup bila hanya sekedar meletakkanya kata “Ketuhanan” pada kepala, 

putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik 

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para 

pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula 

seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusannya. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non 
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yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan 

formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan 

dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan 

sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak  berarti kita memisahkan 

agama dengan hukum.Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang 

menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan 

yang bersifat non yuridis. 

  
3.2 Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Penggelapan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta 

Sebagaimana hasil pendalaman dalam perkara dalam putusan Nomor 

88/Pid.B/2018/PN Skt., dan 134/Pid.B/2018/PN Skt., bentuk pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

Pada putusan nomor 88/Pid.B/2018/PN Skt., bentuk pertanggungjawaban 

terdakwa adalah putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena 

itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Di kasus 

134/Pid.B/2018/PN Skt., Membebaskan Terdakwa I Maya Tiyas Kusumawati 

Binti Suradi dari seluruh dakwaan, dan Menjatuhkan pidana penggelapan terhadap 

Terdakwa II Priyo Purwanto Alias Pk Kondol Bin Harso Sumarto dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.  

Bentuk pertanggungjawaban ini merupakan hukuman atas perbuatan yang 

telah dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq, penggelapan adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta dengan tujuan 

memilikinya, kemudian mengalihkan harta tersebut kepada dirinya atau kepada 

orang lain. Agar bisa menguasai harta yang telah diambilnya.  

Penetapan putusan pidana berupa penjara dan denda, sesuai dengan 

ketentuan kepidanaan penggelapan yang diatur dalam al-Quran, yakni pada surat 

al-Baqarah 
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Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan 

jalan yang batil dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, Karena kamu 
hendak memakan sebahagian daripada harta benda manusia dengan 
dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 188). 

 
Dari dalil tersebut menunjukan bahwa memakan harta orang lain dengan 

jalan yang batil adalah perbuatan dosa. Begitu juga penggelapan yang bisa 

merugikan orang lain. 

 
4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, adalah pertimbangan 

yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi: Surat Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam 

persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum 

dan keterangan antar saksi, adapun pertimbangan non yuridis, diantaranya adalah 

hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan 

terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. 

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan adalah penjatuhan 

putusan pidana penjara dan denda kepada terdakwa. Pada putusan nomor 

88/Pid.B/2018/PN Skt., bentuk pertanggungjawaban terdakwa adalah putusan 

pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Pada kasus 134/Pid.B/2018/PN Skt., 

Membebaskan Terdakwa I Maya Tiyas Kusumawati Binti Suradi dari seluruh 

dakwaan, dan Menjatuhkan pidana penggelapan terhadap Terdakwa II Priyo 

Purwanto Alias Pk Kondol Bin Harso Sumarto dengan pidana penjara selama 2 

(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa saran 

berikut: 1) Hendaknya aparat penegak hukum, khususnya Hakim di persidangan, 
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dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan agar lebih 

memperhatikan faktor pembuktian barang ditangan pelaku, seperti  hasil OTT, 

bukan karena kejahatan dan faktor kesengajaan dari pelaku dalam melakukan 

tindak pidana penggelapan. 2) Hendaknya masyarakat yang mengetahui kejadian 

tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor tidak perlu takut untuk 

melaporkan kepada pihak berwajib dan siap memberikan kesaksian dipersidangan. 
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