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MOTTO

ْ اس أَن تَ ۡح ُك ُم
ْ ٱَّللَ يَ ۡأ ُم ُر ُكمۡ أَن تُ َؤ ُّد
َّ ۞إِ َّن
ىا
ِ َوا ۡٱۡلَ َٰ َم َٰى
ِ َّت إِلَ َٰ ٰٓى أَ ۡهلِهَا َوإِ َذا َح َكمۡ تُم َب ۡيهَ ٱلى
َّ ٱَّللَ وِ ِع َّما َي ِعظُ ُكم بِ ۗٓ ِٰٓۦه إِ َّن
َّ بِ ۡٱل َع ۡد ِۚ ِل إِ َّن
ٗ ص
٨٥ يرا
ِ ٱَّللَ َكانَ َس ِمي َۢ َعا َب
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa : 58)1

1

Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2006),

hlm. 20
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Perkara Nomor 176/Pid.B
/2018/PN.Snt).memahami masyarakat tentang pentinya mengenai hukum adat
yang patut di patuhi dimanapun kita berada. Hukum adat sangat besar
pengaruhnya dan wajib setiap orang atau masnyarakat mematuhi peraturan adat
tersebut. Seperti di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten
Batanghari hukum adat sangat besar pengaruhnya, setiap orang melakukan
kesalahan atau melakukan pelanggaran adat yang telah ditentukan, maka akan di
berikan sanksi adat bagi pelaku zina menurut hukum adat, skripsi ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data
yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, berdasarkan penelitian yang
di lakukan maka di proleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: sanksi adat
adalah memberikan sanksi kepada si pelaku yang telaah melanggar adat yang
ditentukan, dalam pelaksanaan sanksi adat khususnya pada pelaku zina semua
masyarakat di undang, terutama nenek mamak dari si pelaku yang melakukan
zina. Tujuan dari sanksi tersebut adalah tidak ada lagi tuntutan bagi pihak yang
melakukan pelanggaran di kemudian hari.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Jabatan sebagai
fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habishabisnya. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu
dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang
terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan
kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini
menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.2
Adapun salah satu kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
adalah tindak pidana penggelapan, dimana penggelapan memiliki masalah yang
berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan
manusia sebagai individu. Penggelapan merupakan salah satu dari tindak pidana
terhadap harta kekayaan yang berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum
orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).
Pengertian penggelapan menurut Wirdjono Prodjodikoro yaitu: 3
Suatu perbuatan mengalihkan hak orang lain menjadi hak yang berkehendak
memiliki dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin pemilik asli.

2

Amrizal, Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi Yang Anti
Kecurangan”, BPKP, 2004, hlm. 2.
3
Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung:
PT. Eresco, 2001), hlm. 26.
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2

Sedangkan menurut PAF. Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah
penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana
kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. 4 Jadi,
penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan
yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan
awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan
hukum, bukan dari hasil kejahatan.
Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV
mulai dari Pasal 372 KUHP, sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dalam KUHP,
tindak pidana penggelapan dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu:5
1.

Penggelapan biasa;

2.

Penggelapan ringan;

3.

Penggelapan dengan pemberatan;

4.

Penggelapan oleh orang wali dan lain-lain

5.

Penggelapan dalam keluarga

Dalam penelitian ini, tindak pidana penggelapan yang dibahas adalah
tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP
yang berbunyi:

4

Ray
Pratama.
http://blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenistindak.html. diakses bulan Februari 2012.
5
M. Sudrajat, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, (Bandung:
Remadja Karya, 1984), hlm. 81.
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Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Untuk mengetahui seseorang telah melakukan suatu tindak pidana
penggelapan dalam jabatan maka haruslah diketahui unsur-unsur dari tindak
pidana tersebut. Dalam hal ini Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan
mempunyai unsur-unsur:6
1. Unsur penggelapan;
2. Unsur orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena
ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah
untuk itu
Berbicara mengenai pelaku kejahatan selalu dikaitkan dengan unsur-unsur
dari sesuatu tindak pidana. Adapun pengertian pelaku dalam hukum pidana, tidak
sama dengan pelaku dalam bahasa sehari-hari, karena dalam pelaku hukum pidana
selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan
perbuatan

itu

(atau

tidak

melakukan).

Untuk

dapat

dikenakan

pertanggungjawaban, pelaku harus terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak
pidana, contohnya: tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Penelitian skripsi ini, mengambil fakta hukum tindak pidana penggelapan
dalam jabatan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Snt,
Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni adalah karyawan pada
Pertamina Jambi sebagai Sopir dan Operator pada Stasiun Pengumpulan Minyak
6

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), diterjemahkan
oleh Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 132.

4

Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro
Jambi dan menerima gaji tiap bulannya. Pada hari Sabtu, terdakwa mengajak saksi
Radius Farade Bin Sakroni untuk mengambil minyak mentah yang berada di
lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel.
Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi melalui handphone.
Kemudian terdakwa menghubungi saksi Wawan Setiawan Bin Suhaimi
untuk menawarkan menjual minyak mentah yang akan diambil tersebut dan
disetujui oleh saksi Wawan Setiawan Bin Suhaimi dengan syarat minyak mentah
bukan milik Pertamina. Terdakwa yang mengendarai mobil menuju lokasi Stasiun
Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec.
Mestong Kab. Muaro Jambi ternyata saksi Radius Farade Bin Sakroni sudah
berada di sana.
Kemudian terdakwa langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke
tangki minyak selanjutnya terdakwa mengambil minyak mentah tanpa seijin
pemiliknya yaitu Pertamina dengan cara terdakwa memasang 2 (dua) buah selang
yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan
dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian terdakwa membuka kran
tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut namun
pada saat sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi Radius Farade Bin
Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina sehingga terdakwa dan saksi
Radius Farade Bin Sakroni selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan.

5

Berdasarkan uraian diatas, terhadap terdakwa dalam Perkara Nomor
176/PID.B/2018/PN.SNT dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak
pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP.
Penggelapan hampir sama dengan kejahatan pencurian dalam Pasal 362,
bedanya ialah “barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
“Maksudnya, barang itu berada ditangannya bukan berasal dari pencurian maupun
penipuan, akan tetapi dipercayakan oleh si pemilik untuk memegangnya. Dengan
demikian kejahatan penggelapan tidak ada unsur mengambil. Jadi dalam hal ini
unsur kepercayaanlah yang dilanggar.
Penerapan hukum dalam perkara Nomor 176/PID.B/2018/PN.SNT dengan
ketentuan Pasal 374 KUHP menurut penulis tidak tepat dengan alasan
dikarenakan beberapa unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak
terpenuhi berdasarkan fakta hukum didalam persidangan.
Mengenai penerapan hukum, berarti berbicara mengenai pelaksanaan
hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak
bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian
diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan
tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.
Adapun bentuk-bentuk penerapan hukum adalah sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
3. Sesuai tetapi menyimpang

6

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam
penulisan skripsi yang berjudul tentang “PENERAPAN HUKUMAN
TERHADAP PELAKU RADEN SUHENDAR BIN SANURBI (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 176/PID.B/2018/PENGADILAN NEGRI
SENGETI MUARO JAMBI)
Pokok Permasalahan
Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Perkara
Nomor 176/PID.B/2018/PN.SNT?
2. Apakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
dalam jabatan pada Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/PN.SNT
telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan terhadap Raden Suhendar bin Sanurbi dalam Perkara
Pidana No. 176/PID.B/ 2018/PN.SNT?
B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:
a. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim pada
Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/PN.SNT.
b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penggelapan terhadap Raden Suhendar bin Sanurbi pada Putusan
Perkara Nomor 176/PID.B/2018/PN.SNT telah sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

7

c. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan dalam Jabatan dalam Perkara Pidana No.
176/PID.B/ 2018/PN.SNT.
2. Kegunaan Penelitian dalam skripsi ini, antara lain:
a. Untuk mengetahui dan memahami dasar seorang jaksa dalam melakukan
tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) di
Fakultas Syariah khusus nya Jurusan Hukum Pidana Islam.
c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Fakultas Syariah khusus nya di
Jurusan Hukum Pidana Islam dan dosen-dosen di Fakultas Syariah.
d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademik dan
praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

BAB II
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam skripsi ini,
penulis melakukan penelitian hukum dengan beberapa metode penelitian sebagai
berikut:
1.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.
Penggunaan pendekatan normatif dimaksud adalah melakukan pendekatan
terhadap masalah dengan cara melihat praktek dari segi peraturan perundang‐
undangan yang berlaku dengan teori‐teori yang berkaitan dengan penerapan
hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Mengingat tujuan penelitian
adalah untuk memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh
mengenai. Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh
dari perundang‐undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori‐teori ilmu
hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam tindak pidana
penggelapan dalam jabatan.
3.

Sumber Data/Jenis Data

Menurut Sugiyono sumber data penelitian terdiri dari sumber primer yaitu sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber

8
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sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.7 Sebagian besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data
yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
penyusunan skripsi ini yang menjadi sumber data penelitian adalah data sekunder.
Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder
adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data
sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan

hukum

primer

yaitu

Putusan

Perkara

Nomor

176/PID.B/2018/PN.SENGETI dan wawancara kepada hakim.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan tertulis yang dipergunakan
untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku-buku yang berkaitan
dengan masalah-masalah hukum pidana maupun buku-buku lain yang ada
hubungannya dengan penulisan ini, seperti:
1) Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.
2) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana
3) Soerjono Soekanto dan Sri mamudji dengan judul buku Penelitian
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih
dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan

7

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R &D,
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 93.
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bidang hukum, seperti bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, kamus
hukum, dan sebagainya.8
4.

Metode analisis Data
Setelah data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data tersebut

diatas, tahap berikutnya adalah menganalisis data yaitu menginterprestasikan
hubungan logis antara teori-teori yang digunakan untuk kemudian disesuaikan
dengan teori-teori yang digunakan. Analisis data merupakan hal yang sangat
penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban
terhadap suatu masalah yang diteliti.
5.

Waktu dan Tempat Penelitian
a. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak
tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2
(dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang
meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan
berlangsung.
b.

Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini, tempat penelitian penulis pada Pengadilan
Negeri Sengeti, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, perpustakaan di
Universitas Islam Negeri STS Jambi dan Media Internet untuk
mendapatkan data sekunder.

8

Ibid.
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B. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang dibahas mengenai tinjauan
pustaka terkait keaslian penelitian dari penulisan skripsi yaitu mengenai
penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan
Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu
yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun
berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau
metode analisis yang digunakan.
Berdasarkan penelusuran dan pengamatan peneliti maka penelitian yang
terlebih dahulu yang mempunyai kemiripan tema umumnya adalah penelitian
yang dilakukan oleh:
1. DIanita Lestasi dengan judul skripsi tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana

Penggelapan

Dalam

Jabatan

(Studi

Kasus

Putusan

Nomor:

739/Pid.B/2015/PN.Mks)”, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tahun 2017, dengan rumusan masalah mengenai:
a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan
dalam jabatan?
b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks?
2. Mahendrie Massie, dengan judul skripsi tentang “Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2017, dengan rumusan
masalah mengenai:
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a. Bagaimanakah penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
b. Bagaimanakah ketentuan yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
3. Ilmi Akbar Lubis, dengan judul skripsi tentang “Analisis Kasus Tindak Pidana
Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Dalam Menggandakan Rekening
Bank (Studi Kasus : No.1945 / Pid.B / 2005 / PN-MDN)”, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, dengan rumusan masalah mengenai:
1. Apa saja faktor yang mendorong bank sebagai lembaga keuangandijadikan
sebagai sarana tindak pidana penggelapan uang dan modus operandi yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana penggelapanpada bidang perbankan?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksiterhadap
para pelaku tindak pidana penggelapan di bidang perbankan sertaupaya
penanggulangannya?
3. Bagaimana

upaya

yang

dilakukan

untuk

menanggulangi

tindak

pidanapenggelapan di bidang perbankan ini?
Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya
berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun terdapat
perbedaan dalam pembahasan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan
yang penulis teliti. Pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas
mengenai faktor penyebab dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
penggelapan dalam jabatan.
Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian
skripsi penulis akan mengkaji fakta hukum di persidangan yang lebih mengarah
kepada tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, bukan
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tindak penggelapan dalam jabatan. Maka penerapan hukum dalam putusan
perkara Nomor 176/PID.B/2018/PN.SNT tidak tepat dengan ketentuan Pasal 374
KUHP.
Dengan demikian, penelitian penulis ini mempunyai perbedaan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat atau layak untuk dilakukan
penelitian kedalam skripsi.
C. Sistematika Penulisan
Dalam skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang
menguraikan tentang:
BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian.
BAB II

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian kerangka konseptual dan
sisematika penulisan.
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM

DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Penerapan Hukum, Bentuk-bentuk
Penerapan Hukum, Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Unsur-unsur Tindak
Pidana Penggelapan, Pengertian Pelaku dan Bentuk-bentuk Pelaku.
BAB IV

PENELITIAN

176/PID.B/2018/PN.SNT

PUTUSAN

PERKARA

NOMOR
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Dalam bab ini, membahas mengenai kasus posisi yang terdiri dari identitas
terdakwa, kronologis, surat dakwaan pertimbangan Hakim, serta Putusan Majelis
Hakim. Dan membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak
pidana

penggelapan

dalam

jabatan

pada

Putusan

Perkara

Nomor

176/PID.B/2018/PN.SNT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
akibat hukum penerapan hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan
tidak

sesuai

dengan

fakta

hukum

dalam

Perkara

Pidana

No.

176/PID.B/2018/PN.SNT
BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari
pokok permasalahan dan beberapa saran dari penulis mengenai tindak pidana
penggelapan.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM
DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Pengertian Penerapan Hukum
Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke
dua puluh dan umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang
berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap
interaksi antara sektor hukum dan masyarakat.

Dimana hukum tersebut

diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah
satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu
Negara.
Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum
masyarakat. Artinya,

hukum

tersebut

haruslah

mengikuti

kehendak dari

masyarakat. 9 Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai
dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama,
hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan
hukum dikaitkan dengan manusia.
Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum;
pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat disebut Hukum
Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat
oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran
9

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta:
Konstitusi Priss, 2006), hlm. 3
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hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau
terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum,
biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang
diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang
berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional
dibidang hukum, dapat kita sebut praktek.10
Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan
hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak
bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian
diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan
tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.
Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di
masyarakat adalah:11
1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan
Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
4. Kekerasan.
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan
kebutuhan masyarakat.

10

Ibid.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,
(Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.
11
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6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi
fungsi-fungsi di atas.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di
masyarakat adalah:12
1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sarana penggerak pembangunan
B. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum
Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang
merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.Akan
tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi.
Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.
Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai
arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak
pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan
dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum
itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam
kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati
sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal
karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan
hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang
sebaiknya.
12

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,
2007), hlm. 16.
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Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan
hukum, antara lain:
1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa
larangan-larangan

dan

peraturan-peraturan

yang dibuat

untuk

mengatur

masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama
dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum
pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara
umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undangundang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin,
memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undangundang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa
saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak
boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan
konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam
melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan
hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada
yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah
ditetapkan.13

13

John Austin, The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji
Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 114
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Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “sesuai dengan undangundang/peraturan” merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia
saat ini seperti dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, dapat
diterapkan sesuai dengan undang-undang/peraturan, misalnya dalam pembuktian
masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan
empiris berdasarkan KUHAP. Pengaruh positivism ini juga tampak dalam
penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan, yang diberlakukan
untuk seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.
2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan
Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas
pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.
Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan
yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law).
Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum
untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka
dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.
Dalam

bentuk

penerapan

hukum

“tidak

sesuai

dengan

Undang-

undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo,
menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau
manusia untuk menggerakannya. 14 Manusia merupakan suatu unikum, sehingga
hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomat yang tinggal memencet tombol
saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata,
14

hlm. 6.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: PT. Kompas, 2006),
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melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian
dari perwujudan hukum.
Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara
cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,
serta melakukan berbagai terobosan. 15 Hak ini, berarti hukum progresif adalah
serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk
merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna,
terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan
kesejahteraan manusia.
Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undangundang/Peraturan ini, misalnya dalam tindakan melawan hukum yang hanya
dimaknai terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan perundangundangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Akibatnya,
sekalipun tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, tidak
sedikit terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, karena dianggap tidak
berbukti telah melakukan perbuatan yang melawan perundang-undangan.
Adanya hakim yang berpikir progresif memaknai tindakan melawan hukum
sebagai tindakan yang melanggar kepatutan. Nilai kepatutan tersebut tidak
terdapat di dalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam
putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana.

15

Ibid., hlm. 6-7.
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3. Sesuai tapi menyimpang
Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara
tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Akan tetapi,
hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan
penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara
mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan
kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan
peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada
peristiwa yang bersangkutan.
Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undangundang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam
menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan
masyarakat.16
C. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
Salah satu gejala sosial semakin menonjol akhir-akhir ini adalah tindak
pidana penggelapan terhadap harta benda. Secara umum pengertian tindak pidana
penggelapan merupakan suatu perbuatan mengalihkan hak orang lain menjadi hak
yang berkehendak memiliki dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin
pemilik asli. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si pengambil hak

16

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Ke-3,
(Yogyakarta: Liberti, 1988), hIm. 167.
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itu bertindak seolah-olah pemilik asli dan tindakan-tindakan dapat berbentuk
menjual, menggadaikan atau menyewakan dan sebagainya.17
Istilah penggelapan menurut Van Haeringen sebagai “geheel donkermaken”
atau sebagai “uitstraling van lichtbeletten” yang artinya “membuat segalanya
menjadi gelap” atau “ menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan, Lamintang
dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan
diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”.
Mengenai tindak pidana penggelapan diatur juga di dalam Pasal 372 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri
(aich toeeigeen) 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 denda
paling banyak enam puluh rupiah”.
Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan
yaitu:18
Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut
sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”.
Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut
adalah “penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan
penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk

17
18

Tonggat, Hukum Materil, Cet. 2, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 57.
Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 57
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mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam
ketentuan tersebut.
Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan
ini, bahwa:19
Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana,
tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian
penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk
menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri
secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.
Kemudian,

Adami

Chazawi

menambahkan

penjelasan

mengenai

penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai
berikut:20
Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah
dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas
(figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin
sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa
petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda
(memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang
diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.
Berdasarkan

Kitab

Undang-undang

Hukum

Pidana

tindak

pidana

penggelapan dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu:21

19

Ibid., hlm. 60.
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Jakarta: Bayu Media, 2006), hlm.
70.
20
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1. Penggelapan biasa
Tindak pidana penggelapan biasa diatur di dalam Pasal 372 KUHP, deng
an ancaman hukuman maksimum 4 (empat) tahun penjara, siapa dengan sengaja
memiliki dengan melawan hak barang yang semua atau sebagiannya kepunyaan
orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan.
2. Penggelapan ringan
Tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 373 KUHP ini merupakan
suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur meringankan. Adapun
unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan dalam Pasal
373 KUHP yang menjadi objek tindak pidana penggelapan yaitu:
a. bukan merupakan ternak;
b. nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
Terhadap tindak pidana penggelapan ringan ini diancam dengan sanksi pidana
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
3. Penggelapan dengan pemberatan
Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 KUHP
merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsurunsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksudkan di atas ialah, karena
tindak pidana penggelapan ini telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku
disebabkan:

21

PAF. Lamintang, Delik-delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar
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a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan
pekerjaannya, contohnya hubungan antara majikan dengan pembantu rumah
tangga atau majikan dengan buruhnya.
b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya yaitu yang bukan jabatan
pegawai negeri, contohnya tukang penatu menggelapkan pakaian yang dicucikan
kepadanya.
c. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang lain), misalnya
pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan mendapat upah dan
barang itu digelapkan.
Terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan diancam dengan
sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
4. Penggelapan oleh orang wali dan lain-lain
Tindak pidana penggelapan ini diatur di dalam Pasal 375 KUHP yaitu:
a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan
barang itu misalnya karena terjadi kebakaran, banjir, kekacauan, dan malapetaka
lain-lain, orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada orang lain,
kemudian oleh yang menyimpan barang tersebut digelapkan.
b. Penggelapan oleh wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat.
Apabila yang melakukan penggelapan itu adalah seorang pegawai negeri,
maka sebelum memakai pasal-pasal penggelapan harus meninjau dahulu pasalpasal penggelapan yang khusus berlaku bagi pegawai negeri, karena bagi mereka
itu telah diadakan pula ancaman hukuman yang khusus yaitu tersebut dalam Pasal
415 dan Pasal 417 KUHP yang mengancam hukuman bagi pegawai negeri yang:
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1.

Menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpan karena jabatannya
(Pasal 415 KUHP), misalnya seorang bendaharawan negara menggelapkan uang
negara yang ia simpan karena jabatannya sebagai bendaharawan.

2.

Menggelapkan barang-barang bukti atau keterangan-keterangan yang dipakai
untuk kekuasaan yang berhak, atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang
disimpan karena jabatannya (Pasal 417 KUHP), contohnya seorang jaksa negeri
menggelapkan barang-barang perhiasan bukti suatu perkara yang ia simpan karena
jabatannya sebagai jaksa.
Terhadap tindak pidana penggelapan oleh orang wali dan lain-lain diancam
dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

5. Penggelapan dalam keluarga
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 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
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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.
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik
sendiri (aich toeeigenen) 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 denda paling banyak enam puluh rupiah”.
Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap
atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang
ke dalam bahasa Indonesia 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.
Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri
dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen), sesuatu
benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada
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dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi
penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum
(wederrechtelijk). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP
antara lain:
1. Dengan sengaja (Opzettelijk)
2. Perbuatan memiliki.
3. Objek kejahatan (sebuah benda).
4. Sebagian atau seluruhnya miik orang lain.
5. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
ad.1.

Unsur Dengan sengaja (Opzettelijk)

Mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki. Di
dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dengan sengaja melakukan tindak
pidana. Penggelapan tersebut

dilakukan karena ia menghendaki barang yang

sebagian atau seluruhnya yang kepunyaan orang lain tersebut akan menjadi
miliknya.
ad.2.

Unsur Perbuatan memiliki.

Menurut Memorie van Toelichting Pasal 372 KUHP, yang dimaksud dengan
zich toeeigenen adalah (kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)
“menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”. Perlu ditekankan di
sini bahwa „zich toeeigenen‟ yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang
adalah „zich toeeigenen‟ yang melawan hukum (wederrechtelijk). Apabila
penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana
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benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur
zich toeeigenen sebagaimana dimaksud pasal ini.22
Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki
pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah
berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan
itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur
tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam
pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena
memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi
pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau
perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak
disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini
sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja.
Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku,
berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk
mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya
penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar,
menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur
maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh
karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam
kekuasaannya lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek
kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka
22
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menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa
adanya wujud perbuatan memiliki.
ad.3

Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Tidak sembarang benda dapat dijadikan objek penggelapan. Yang dapat
dijadikan objek penggelapan adalah benda berwujud dan bergerak. Tanah dan
rumah tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda yang dimaksud di sini pun
tidak perlu perlu mempunyai nilai tukar (Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari
1919). Juga, yang dimaksud benda di sini termasuk uang.23
Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya
sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada
benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam
kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan
benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan
terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus
melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda
berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang
tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi
seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan
gas.
Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah),
menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung
yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi
23
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pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai.
Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia
dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain
terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya
menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan
perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan
gas tersebut.
ad.4

Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan
hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan
hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh
orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik
petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun
pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek
penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang
tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1
Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena
penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik
barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah
arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya
untuk menjualnya, lalu dijualnya.24
ad.5
24
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Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua
bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah
disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara
orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila
ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera
melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan
yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan menjualnya,
menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus
melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan
perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).
E. Pengertian Pelaku
Saat mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran adalah
seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana
sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat.
Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader
tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang.
Beberapa pendapat ahli, terkait pengertian pelaku antara lain:
1. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan
membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa, pelaku suatu tindak pidana itu
hanyalah dia, yang tindakannya atau kealapaanya memenuhi semua unsur dari
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delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang
dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.25
2. Simons memberikan definisi, pelaku tindak pidana itu adalah orang yang
melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu
kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undangundang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan
yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang
yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di
dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsurunsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak
pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh
pihak ketiga.26
Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP
yang rumusannya sebagai berikut.
(1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;
Ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan
perbuatan itu.
Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan
atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi
kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya
perbuatan itu dilakukan.
25
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(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan
kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat
perbuatan itu.
Dalam pasal di atas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah
orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan
bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang
dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam
tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah 2 (dua) orang, yakni yang
menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang
melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak
pidana tersebut.
Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana,
misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena
kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus
seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan.
Begitu pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah
paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatanpun
kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.27
Dalam Pasal 55 KUHP di atas orang yang turut melakukan tindak pidana
juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan
bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada 2 (dua) orang
yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku
27
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meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai
kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja
menghasut supaya melakukan perbuatan itu.
Jadi dapat disimpulkan, bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang
melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik
dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut
melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya
menyuruh melakukan perbuatan pidana.
F.

Bentuk-bentuk Pelaku
Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;
Ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan
perbuatan itu.
Berdasarkan pasal tersebut maka penggolongan dari pelaku tindak pidana
antara lain:
1.

Orang yang melakukan;

2.

Orang yang menyuruh melakukan;

3.

Orang yang turut serta melakukan; dan

4.

Orang yang membujuk melakukan.
Adapun penjelasan bentuk-bentuk pelaku berdasarkan Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP yaitu:
Ad. 1. Orang yang melakukan (plegen, dader)
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Barangsiapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang atau barangsiapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang
menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Jadi orang
tersebut dengan sendiri telah melakukan semua unsur tindak pidana.
Pelaku dalam arti sempit yakni hanya mereka yang melakukan tindak pidana,
seperti telah diuraikan di atas. Sedangkan pelaku dalam arti luas meliputi keempat
klasifikasi pelaku, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh,
mereka yang ikut serta, dan mereka yang menganjurkan, pertanggungjawaban
pidananya dipikul sendiri sehubungan dengan peranannya melakukan langsung
tindak pidananya.28
Ad. 2 Orang yang menyuruh melakukan (yang diberi perintah)
Dalam bentuk ini terdapat seseorang yang ingin melakukan suatu tindak
pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakan sendiri. Dia menyuruh orang lain
untuk melaksanakannya. Syarat yang terpenting dalam menyuruh lakukan ini,
bahwa orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila diperinci syarat-syarat bentuk menyuruh melakukan adalah sebagai
berikut:
a. Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana.
b. Orang tersebut tidak melaksanakan sendiri.
c. Menyuruh orang lain untuk melaksanakan.

28
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d. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
dalam hal ini pelaku yang ada gangguan penyakit pada daya pikir, pelaku yang
belum dewasa (anak).29
Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa orang yang menyuruh
sama sekali tidak melakukan secara fisik tindak pidana yang dikehendaki. Dalam
hal ini, yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan,
kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan.
Sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah
yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang merupakan tindak pidana,
karena suruhannyalah maka terjadi tindak pidana. Perlu diperhatikan, meski orang
yang menyuruh sama sekali tidak melakukan perbuatan apapun, dia dianggap
sebagai pelaku dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disuruhnya.
Landasan dari pendapat ini adalah karena semua kesalahan dari orang yang
disuruhnya sepenuhnya beralih ke orang yang menyuruhnya. Disamping itu
karena memang dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, orang yang
disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan.30
Ad. 3 Orang yang turut serta melakukannya
Yang dimaksud dengan turut serta melakukan ialah apabila beberapa orang
pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana. Menurut Satochid, batasan itu belum jelas karena
memberikan definisi itu belum diketahui lagi intinya dari orang yang turut
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melakukan (medepleger). Karena itu ilmu pengetahuan menentukan syarat-syarat
bagi medepleger (orang yang turut melakukan), yaitu.31
(1) Apabila beberapa pelaku peserta melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan sendiri.
(2) Antara perbuatan beberapa pelaku yang melakukan bersama-sama dalam suatu
perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.
Dengan ditentukannya syarat kedua, bahwa antara beberapa pelaku peserta itu
harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama, timbul pertanyaan bagaimana
timbulnya kesadaran itu? Kesadaran dapat timbul karena: “pada umumnya apabila
para pelaku peserta itu sebelumnya melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang,
terlebih dahulu telah melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan
kejahatan.” Simons mengatakan, bahwa dalam mededaderschap, tiap-tiap pelaku
harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur kejahatan yang merupakan persyaratan
sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang.32
Ad.4

Orang yang membujuk melakukan

Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian yang sangat
penting dalam melakukan suatu tindak pidana. Orang ini menempati posisi yang
sangat penting dalam suatu tindak pidana. Karena dia memiliki peran akan
dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana selain orang yang melakukan dan
orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan yang
membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap
perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang
31
32

Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit., hlm. 55.
Ibid.
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dilarang dan diancam dengan pidana. Orang yang sengaja membujuk melakukan
tindak pidana disebut juga auctor intellectualis, seperti pada orang yang
menyuruh melakukan tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara
meteriel tetapi melalui orang lain.33
Menurut Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan bahwa penganjur atau
pembujuk

adalah

orang

yang

dengan

pemberian,

upah,

perjanjian,

penyalahgunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau karena memberi
kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain
melakukan perbuatan. Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas
dapat dirumuskan bahwa adanya daya upaya untuk terjadinya penganjuran dalam
melakukan perbuatan tindak pidana, daya upaya tersebut menurut Moeljatno
adalah:
1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
3. Dengan kekuasaan.
4. Memakai ancaman atau penyertaan.
5. Memberi kesempatan, sarana dan keterangan.34
Seperti diketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana
khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang,
sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh
dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk
melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang
33

Moeljatno, Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm.
52.
34
Ibid., hlm. 55.
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mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari
latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain
sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan dipraktek masih sering
timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis deelneming
tersebut.
Bentuk penyertaan penggerakan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh
melakukan. Perbedaannya ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh
melakukan terdapat syarat-syarat:35
1. Peserta yang disuruh (manus ministra) adalah peserta yang tidak dapat
dipidana,
2. Bahwa daya-upaya pada penyuruh (manus domina), tidak dirumuskan secara
limitatif.
Sedangkan syarat-syarat dalam bentuk penyertaan penggerak adalah:36
1. Yang digerakkan (materiele/fisike dader) dapat dipidana karena telah
melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (auctor intetllectualis)
dapat dipidana karena menggerakkan,
2. Daya-upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif.
Dalam bentuk penyertaan, penggerakan, inisiatif berada pada penggerak.
Dengan perkataan lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak
ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap petindak dan harus
dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik melakukan (auctores physici)
tindak pidana yang digerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang
35
36

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 350-351.
Ibid.
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digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk
melaksanakan pidana.
Menurut Loebby Loqman, syarat penyertaan dalam bentuk menggerakkan ini
adalah sebagai berikut:
1. Ada orang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana;
2. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri;
3. Dengan suatu daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif dalam undangundang;
4. Menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana yang dikehendaki;
5. Orang yang digerakkan dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang
dapat dipertanggungjawabkan.37

37

Loebby Loqman (a), Op. Cit., hlm. 71-72.

BAB IV
PENELITIAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 176/PID.B/2018/PN.SNT
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi
1. Identitas Terdakwa
Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa yang bernama Raden Suhendar Bin Sarnubi, berusia 41
Tahun, beralamat di Lrg. Kobra RT. 08 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro
Jambi dengan bekerja sebaai Pekerja Swasta (Karyawan Petamina).
2. Kronologis
Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni adalah karyawan pada
Pertamina Jambi yaitu sebagai masing-masing sebagai Sopir dan Operator pada
Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel.
Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan menerima gaji tiap bulannya,
kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB
terdakwa menghubungi saksi Radius Farade Bin Sakroni melalui handphone lalu
terdakwa mengajak saksi Radius Farade Bin Sakroni untuk mengambil minyak
mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara
(BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi untuk
mendapatkan keuntungan.
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Namun saksi Radius Farade Bin Sakroni awalnya menolak karena takut
ketahuan sehingga terdakwa berulang kali meyakinkan saksi Radius Farade Bin
Sakroni dan pada akhirnya disetujui oleh saksi Radius Farade Bin Sakroni.
Kemudian terdakwa menghubungi saksi Wawan Setiawan Bin Suhaimi untuk
menawarkan menjual minyak mentah yang akan diambil tersebut dan disetujui
oleh saksi Wawan Setiawan Bin Suhaimi dengan syarat minyak mentah bukan
milik Pertamina.
Selanjutnya saksi Wawan Setiawan Bin Suhaimi memerintahkan anak
buahnya pergi ke Simpang Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan
mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP untuk
bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak buah saksi
Wawan Setiawan Bin Suhaimi pulang dengan menggunakan sepeda motor milik
terdakwa dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut menuju lokasi Stasiun
Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec.
Mestong Kab. Muaro Jambi dengan sebelumnya terdakwa menghubungi saksi
Radius Farade Bin Sakroni untuk memberitahukan jika terdakwa telah
mendapatkan kendaraan untuk mengangkut minyak mentah yang akan diambil
tersebut.
Sesampainya terdakwa di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah
Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi
ternyata saksi Radius Farade Bin Sakroni sudah berada di sana. Kemudian
terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengamati keaadan sekitar dan
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setelah diyakinkan kondisi aman lalu terdakwa langsung mengatur posisi mobil
untuk didekatkan ke tangki minyak.
Selanjutnya terdakwa mengambil minyak mentah tanpa seijin pemiliknya
yaitu Pertamina dengan cara terdakwa memasang 2 (dua) buah selang yang telah
disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan
tedmon yang berada di atas mobil kemudian terdakwa membuka kran tangki
tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut namun pada saat
sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi RADIUS FARADE BIN
SAKRONI ketaun oleh pihak keamanan Pertamina sehingga terdakwa dan saksi
RADIUS FARADE BIN SAKRONI selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan.
Bahwa perbuatan ia terdakwa bersama-sama dengan saksi Radius Farade
Bin Sakroni mengakibatkan Pertamina mengalami kerugian berupa 1.581 L
(seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah atau
sebesar Rp. 11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
3. Surat dakwaan
Dakwaan Pertama
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
Dakwaan Kedua
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP
B. Alat Bukti
1. Keterangan Saksi
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
a. Saksi Andi Yanto Bin Ahmad, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB,
bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi
penggelapan minyak;
3. Bahwa awalnya saksi yang sedang berpatroli bersama dengan saksi Fery Yanto
Bin Parjo di dalam kawasan Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara
(BP3) melihat ada sebuah mobil mencurigakan di dekat tangki minyak, lalu
saksi dan saksi Fery Yanto Bin Parjo mendekati mobil tersebut, dan setelah
didekati, saksi dan saksi Fery Yanto Bin Parjo melihat Terdakwa dan saksi
Radius Farade Bin Sakroni sedang mengambil minyak dari tangki ke tedmon
yang berada di atas mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah selang;
4. Bahwa saat di tanyai apakah saat Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin
Sakroni mengambil minyak tersebut ada ijin dari perusahaan atau atas perintah
perusahaan ? Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni jawab tidak ada;
5. Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni
tersebut, tiba – tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan saksi melihat
panggilan tersebut berasal dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan yang
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bertugas untuk mengawasi sekitar Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah
Sementara (BP3) tersebut agar Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni
bisa melakukan aksinya dengan lancar;
6. Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni
tersebut, saksi lalu menghubungi saksi IRWANTO Bin IDRUS, yang
kemudian saksi IRWANTO Bin IDRUS berhasil menangkap saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan yang ketahuan sedang memegang handphone untuk
dipergunakan menghubungi Terdakwa apabila ada security yang sedang
berpatroli;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan tersebut kemudian dilaporkan perusahaan ke
Polisi;
8. Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil
memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94
Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil
mereka;
9. Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin
Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak
mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta
seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
10. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada
ijin dari perusahaan;
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11 Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
b. Saksi Fery Yanto Bin Parjo, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB,
bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi
penggelapan minyak;
3. Bahwa awalnya saksi yang sedang berpatroli bersama dengan saksi Andi Yanto
Bin ahmad di dalam kawasan Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara
(BP3) melihat ada sebuah mobil mencurigakan di dekat tangki minyak, lalu
saksi dan saksi Andi Yanto Bin ahmad mendekati mobil tersebut, dan setelah
didekati, saksi dan saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat Terdakwa dan saksi
Radius Farade Bin Sakroni sedang mengambil minyak dari tangki ke tedmon
yang berada di atas mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah selang;
4. Bahwa saat di tanyai apakah saat Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin
Sakroni mengambil minyak tersebut ada ijin dari perusahaan atau atas perintah
perusahaan ? Terdakwa dan Radius Farade Bin Sakroni jawab tidak ada;
5. Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni
tersebut, tiba – tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan saksi Andi Yanto
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Bin ahmad melihat panggilan tersebut berasal dari saksi Bambang Sutikno Bin
M. Ridwan yang bertugas untuk mengawasi sekitar Stasiun Pengumpulan
Minyak Mentah Sementara (BP3) tersebut agar Terdakwa dan saksi Radius
Farade Bin Sakroni bisa melakukan aksinya dengan lancar;
6. Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni
tersebut, saksi Andi Yanto Bin ahmad lalu menghubungi saksi IRWANTO Bin
IDRUS, yang kemudian saksi IRWANTO Bin IDRUS berhasil menangkap
saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan yang ketahuan sedang memegang
handphone untuk dipergunakan menghubungi Terdakwa apabila ada security
yang sedang berpatroli;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan tersebut kemudian dilaporkan perusahaan ke
Polisi;
9. Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil
memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94
Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil
mereka;
10. Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin
Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak
mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta
seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
11. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada
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ijin dari perusahaan;
12. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
c. Saksi Irwanto Bin Idrus, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB,
bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi
pengambilan minyak;
3 Bahwa awalnya saksi yang sedang berjaga di pos security Stasiun Pengumpulan
Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina mendapat telepon dari saksi Andi
Yanto Bin ahmad bahwa saksi Andi Yanto Bin ahmad dan saksi saksi Fery
Yanto Bin Parjo telah berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Radius Farade
Bin Sakroni saat sedang mengambil minyak dari tangki ke tedmon yang berada
di atas mobil;
4. Bahwa kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad meminta saksi agar mencari
teman dari Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni yang saat itu
bertugas mengawasi sekitar tempat penampungan minyak sementara. Dan
setelah saksi mencari, saksi berhasil menemukan saksi Bambang Sutikno Bin
M. Ridwan di dalam area penampungan minyak sementara dengan memegang
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sebuah handphone yang mana handphone tersebut menurut pengakuan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dipergunakan untuk memberitahu Terdakwa
dan saksi Radius Farade Bin Sakroni apabila ada security yang sedang
berkeliling di dalam area perusahaan agar Terdakwa dan saksi Raden Suhendar
Bin Sarnubi bisa lancar dalam menjalankan aksinya mengambil minyak milik
perusahaan ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan tersebut kemudian dilaporkan perusahaan ke
Polisi;
6. Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil
memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94
Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil
mereka;
7. Bahwa kerugian perusahaan apabila Terdakwa, saksi Radius Farade Bin
Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan berhasil menjual minyak
mentah tersebut adalah kira-kira sebesar sebesar Rp11.182.500,- (sebelas juta
seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada
ijin dari perusahaan;
9. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
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d. Saksi Radius Farade Bin Sakroni, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB,
bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi saksi bersama
dengan Terdakwa dan

saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan telah

mengambil minyak mentah;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00
WIB

Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone lalu Terdakwa

mengajak saksi untuk mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun
Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena
saksi takut ketahuan, lalu saksi menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa
berulang kali meyakinkan saksi dan pada akhirnya disetujui oleh saksi dan
membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah
Sementara (BP3) ;
4. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi pergi menuju ke lokasi
Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel.
Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat menunggu beberapa
saat hingga akhirnya Terdakwa tiba di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit
mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP milik WAWAN SETIAWAN
BIN SUHAIMI;
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5. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul
22.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di
Kantor Produksi Pertamina untuk mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M.
Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika ada
hal yang mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar
mengirimkan SMS kepada Terdakwa;
6. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi mengamati keadan sekitar dan setelah
diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa langsung mengatur posisi mobil
untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya terdakwa bersama-sama
dengan saksi mengambil minyak mentah dengan cara saksi memasang 2 (dua)
buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah
dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian saksi
membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon
tersebut, namun pada saat sedang menjalankan aksinya terdakwa dan saksi
ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;
7. Bahwa setelah aksi terdakwa dan saksi ketahuan oleh pihak keamanan
Pertamina, tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat
ada panggilan dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, kemudian saksi
Andi Yanto Bin ahmad melihat handphone Terdakwa dan kemudian saksi
Andi Yanto Bin ahmad menghubungi rekannya saksi IRWANTO Bin IDRUS
yang kemudian berhasil menangkap saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan;
8. Bahwa setelah penangkapan oleh security perusahaan tersebut, terdakwa,
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saksi, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan selanjutnya diamankan ke
Pos Keamanan;
9. Bahwa apabila minyak mentah tersebut berhasil didapatkan, minyak mentah
tersebut rencananya akan dijual ke WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
10. Bahwa Terdakwa dan saksi sebelumnya sudah dua kali mengambil minyak
mentah di Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina;
11. Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dalam
mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
12. Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan
merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
e. Saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, dibawah sumpah dipersidangan
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB,
bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi saksi bersama
dengan Terdakwa dan

saksi Radius Farade Bin Sakroni telah mengambil

minyak mentah;
3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 22.00
WIB Terdakwa menemui saksi di Kantor Produksi Pertamina di Kel. Tempino
Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi lalu mengajak saksi untuk mengambil
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minyak mentah, lalu saksi mendapat tugas dari Terdakwa untuk mengawasi
keadaan sekitar dan jika ada hal yang mencurigakan saksi agar mengirimkan
SMS kepada Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB saat
saksi sedang berjaga menjalankan tugas yang diberikan oleh Terdakwa, saksi
melihat ada security yang sedang berpatroli berkeliling Stasiun Pengumpulan
Minyak Mentah Sementara, mengetahui hal tersebut saksi lalu menelepon
Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa;
5. Bahwa selang tidak beberapa lama lalu datang saksi IRWANTO Bin IDRUS
mengamankan saksi;
6. Bahwa apabila minyak mentah tersebut berhasil didapatkan, minyak mentah
tersebut rencananya akan dijual ke WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
7. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi dalam
mengambil minyak mentah tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
8. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi merupakan
karyawan perusahaan Pertamina;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Keterangan Terdakwa
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB,
bertempat di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Terdakwa
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bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi Bambang Sutikno
Bin M. Ridwan telah mengambil minyak mentah;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 21.00
WIB

Terdakwa menghubungi saksi Radius Farade Bin Sakroni melalui

handphone lalu Terdakwa mengajak saksi Radius Farade Bin Sakroni untuk
mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan
Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena saksi Radius
Farade Bin Sakroni takut ketahuan, lalu saksi Radius Farade Bin Sakroni
menolak ajakan tersebut sehingga Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi
Radius Farade Bin Sakroni dan pada akhirnya disetujui oleh saksi Radius
Farade Bin Sakroni dan membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan
Minyak Mentah Sementara (BP3) ;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul
22.00 WIB Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di
Kantor Produksi Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi
lalu mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan untuk mengambil
minyak mentah, lalu saksi Bambang Sutikno Bin. M. Ridwan mendapat tugas
dari Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang
mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar mengirimkan SMS
kepada Terdakwa;
4. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Radius Farade Bin Sakroni
pergi menuju ke lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3)
Pertamina di Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat

56

menunggu beberapa saat hingga akhirnya Terdakwa tiba di sana dengan
mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up nopol BG 9882 NP milik
WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
5. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengamati
keadaan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa langsung
mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya
terdakwa bersama-sama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil
minyak mentah dengan cara saksi Radius Farade Bin Sakroni memasang 2
(dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak
mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil kemudian
saksi Radius Farade Bin Sakroni membuka kran tangki tersebut sehingga
minyak mentah mengalir ke Tedmon tersebut, namun pada saat sedang
menjalankan aksinya terdakwa dan saksi saksi Radius Farade Bin Sakroni
ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;
7. Bahwa setelah aksi terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ketahuan
oleh pihak keamanan Pertamina, tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi
dan Terdakwa lihat ada panggilan dari saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan,
kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad melihat handphone Terdakwa dan
kemudian saksi Andi Yanto Bin ahmad menghubungi rekannya saksi
IRWANTO Bin IDRUS yang kemudian berhasil menangkap saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan ;
8. Bahwa setelah penangkapan oleh security perusahaan tersebut, terdakwa, saksi
Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan
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selanjutnya diamankan ke Pos Keamanan;
9. Bahwa apabila minyak mentah tersebut berhasil didapatkan, minyak mentah
tersebut rencananya akan dijual ke WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI;
10. Bahwa Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni sebelumnya sudah dua
kali mengambil minyak mentah di Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah
Sementara (BP3) Pertamina;
11. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan dalam mengambil minyak mentah tersebut tidak ada
ijin dari perusahaan;
12. Bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina;
13. Bahwa sebelum pengambilan minyak mentah ini, Terdakwa pernah menjual
minyak mentah kepada WAWAN SETIAWAN

BIN SUHAIMI sebesar

Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi keuntungan
penjualan tersebut dengan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan dan saksi
Radius Farade Bin Sakroni;
C. Putusan Majelis Hakim.
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
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MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama
melakukan penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
a. 1 (satu) HP Merk Samsung Type C9 Pro warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi.
b. Uang Sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Pertamina.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(Dua
ribu lima ratus rupiah)
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor
176/PID.B/2018/PN.SNT
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang
berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta
hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana
diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:
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1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Ad.1. Unsur Barangsiapa;
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa
kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yangb erstatus
sebagai

subjek

hukum

yang

melakukan

tindak

pidana

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku
atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa
orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang
didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus
dijadikan Para Terdakwa dalam perkara.
Dalam perkara ini Terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi adalah orang yang
dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti
yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat
hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dengan demikian
unsur ini telah terpenuhi;
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Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang
dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan
hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak
yang melekat padanya;
Awalnya Terdakwa menghubungi saksi Radius Farade Bin Sakroni melalui
handphone, lalu Terdakwa mengajak saksi Radius Farade Bin Sakroni untuk
mengambil minyak mentah yang berada di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak
Mentah Sementara (BP3) Pertamina, namun karena saksi Radius Farade Bin
Sakroni takut ketahuan, lalu saksi Radius Farade Bin Sakroni menolak ajakan
tersebut sehingga Terdakwa berulang kali meyakinkan saksi Radius Farade Bin
Sakroni dan pada akhirnya disetujui oleh saksi Radius Farade Bin Sakroni dan
membuat janji bertemu di lokasi Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara
(BP3). Saksi Radius Farade Bin Sakroni pergi menuju ke lokasi Stasiun
Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3) Pertamina di Kel. Tempino Kec.
Mestong Kab. Muaro Jambi dan sempat menunggu beberapa saat hingga akhirnya
Terdakwa tiba di sana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick
Up nopol BG 9882 NP milik WAWAN SETIAWAN BIN SUHAIMI.
Sebelumnya Terdakwa menemui saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan di
Kantor Produksi Pertamina untuk mengajak saksi Bambang Sutikno Bin M.
Ridwan mengambil minyak mentah dan Terdakwa menugaskan saksi Bambang
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Sutikno Bin M. Ridwan mengawasi keadaan sekitar dan jika ada hal yang
mencurigakan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan agar mengirimkan SMS
kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni
mengamati keadan sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu Terdakwa
langsung mengatur posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak, selanjutnya
terdakwa bersama-sama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni mengambil
minyak mentah dengan cara terdakwa memasang 2 (dua) buah selang yang telah
disiapkan sebelumnya ke kran tangki minyak mentah dan dihubungkan dengan
tedmon yang berada di atas mobil kemudian saksi Radius Farade Bin Sakroni
membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah mengalir ke Tedmon
tersebut, namun pada saat sedang menjalankan aksinya, terdakwa dan saksi
Radius Farade Bin Sakroni ketahuan oleh pihak keamanan Pertamina;
Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni telah berhasil memindahkan
1.581 L (seribu lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah
dari tangki minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka, yang mana
apabila dirupiahkan seharga Rp11.182.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh
dua ribu lima ratus rupiah); Terungkap fakta 1.581 L (seribu lima ratus delapan
puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah yang telah dipindahkan oleh
Terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ke tedmon yang berada di atas
mobil seluruhnya milik PT. Pertamina; Dari keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama
persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan
saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan merupakan karyawan perusahaan
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Pertamina Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3). Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa, saksi Radius
Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan, masing-masing
bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam
lingkup tanggungjawabnya sesuai tugas masing-masing sebagaimana diberikan
oleh PT. Pertamina Stasiun Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3).
Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan
kerja atau karena pencahariaan atau karena mendapat upah untuk itu;
Fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa
bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni memindahkan 1.581 L (seribu
lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki
minyak ke tedmon yang berada di atas mobil mereka dan dengan dibantu oleh
saksi Bambang Sutikno Bin M. Ridwan untuk mengawasi gerak-gerik Terdakwa
supaya tidak diketahui oleh security perusahaan. Bahwa 1.581 L (seribu lima ratus
delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah yang telah berhasil
Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni pindahkan ke tedmon
yang berada di atas mobil mereka, sudah sempat dikuasai oleh Terdakwa dan
saksi Radius Farade Bin Sakroni;
Dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat
bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa
Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi Bambang Sutikno Bin M.
Ridwan merupakan karyawan perusahaan Pertamina Stasiun Pengumpulan
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Minyak Mentah Sementara (BP3), sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan
saksi Radius Farade Bin Sakroni memindahkan 1.581 L (seribu lima ratus delapan
puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah dari tangki minyak ke tedmon
yang berada di atas mobil mereka dan dengan dibantu oleh saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan untuk mengawasi gerak-gerik Terdakwa dan saksi Radius
Farade Bin Sakroni supaya tidak diketahui oleh security perusahaan adalah masih
dalam hubungan pekerjaan Terdakwa, saksi Radius Farade Bin Sakroni, dan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan sebagai karyawan PT. Pertamina.
Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga “Yang
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada
hubungan kerja” telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa
pidana (strafbaar feit) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut
melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama, artinya di sini diminta
dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa
pidana itu. Dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan
dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap
bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi
Bambang Sutikno Bin M. Ridwan bekerja sama untuk mengambil 1.581 L (seribu
lima ratus delapan puluh satu liter) atau 9.94 Barel minyak mentah milik PT.
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Pertamina, hal mana telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk
melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, dimana antara
Terdakwa bersama dengan saksi Radius Farade Bin Sakroni dan saksi Bambang
Sutikno Bin M. Ridwan telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masingmasing; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat,
unsur keempat “turut serta” dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam
perbuatan Terdakwa;
E. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam
Jabatan Pada Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/ PN.SNT
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di
tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan
tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur
menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban
serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hukum merupakan
deskripsi ilmu yang sudah sudah dewasa sangat berkembang dewasa ini.
Penelaahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan
refleksi dari kehidupan masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur-unsur
berikut:38
1. Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyrakat
2. Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas
universal

38

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,
2007), hlm. 16.
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3. Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan
dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan
dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum
masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat
dalam penerapan hukum dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya
hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang
dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan,
walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.
Adapun pengertian penerapan hukum suatu perbuatan mempraktekkan
suatu teori, metode atau segala peraturan tertulis dan tidak tertulis dibuat oleh
pihak atau badan berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat dan mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa serta
memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.39
Menurut pendapat mengenai penerapan hukum tersebut harus berdasarkan
adanya prinsip-prinsip hukum yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan
kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi
negara. Dengan kata lain, agar tercipta negara hukum yang dicita-citakan dalam

39

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta:
Konstitusi Priss, 2006), hlm. 4.
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Pembukaan UUD Tahun 1945, maka perlu penerapan hukum terhadap prinsipprinsip hukum yang konsisten.
Begitu pula dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap
warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara
Indonesia sebagai diketahui merupakan negara hukum, maka semua warga negara
harus taat dan patuh terhadap hukum Indonesia, Hukum harus dilaksanakan dan
diterapkan dengan penuh kesadaran bahwa hukum dibuat dengan tujuan
menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.40
Dalam Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/ PN.SNT ini, diketahui
bahwa terhadap terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama
melakukan penggelapan dalam jabatan, melanggar ketentuan dalam Pasal 374
KUHP yang berbunyi:
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu benda karena
ada jabatannya atau pekerjaanya ataupun karena mendapatkan uang imbalan jasa,
dihukum dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.
Penerapan ketentuan Pasal 374 KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum
didalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut.
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan atau diuraikan bahwa unsur-unsur
pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP, antara lain:
1. Barangsiapa;

40

Idhamsyah, “Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat”, terdapat disitus
https://idhamsyah12.wordpress.com/pelaksanaan-hukum-dalam-masyarakat/
diakses
pada tanggal 24 Maret 2018.
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2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Terhadap unsur-unsur pada Pasal 374 KUHP ditas, berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terpenuhi
di dalam persidangan.
Menurut penulis, penerapan hukum terhadap terdakwa Raden Suhendar
Bin Sarnubi dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
tidak tepat. Dengan alasan bahwa terhadap terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi
merupakan pelaku tindak pidana pencurian.
Mengenai penulis, salah satu unsur delik dalam ketentuan Pasal 374
KUHP tersebut tidak terpenuhi, yaitu unsur yang penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariaan atau karena
mendapat upah untuk itu.
Terdakwa benar merupakan karyawan perusahaan Pertamina Stasiun
Pengumpulan Minyak Mentah Sementara (BP3), akan tetapi tidak diberikan kuasa
untuk menjaga minyak mentah yang diproduk perusahaan Pertamina tersebut.
Perbuatan terdakwa bersama saksi Radius Farade Bin Sakroni mengamati keaadan
sekitar dan setelah diyakinkan kondisi aman lalu terdakwa langsung mengatur
posisi mobil untuk didekatkan ke tangki minyak selanjutnya terdakwa mengambil
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minyak mentah tanpa seijin pemiliknya yaitu Pertamina dengan cara terdakwa
memasang 2 (dua) buah selang yang telah disiapkan sebelumnya ke kran tangki
minyak mentah dan dihubungkan dengan tedmon yang berada di atas mobil
kemudian terdakwa membuka kran tangki tersebut sehingga minyak mentah
mengalir ke Tedmon tersebut namun pada saat sedang menjalankan aksinya
terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni ketaun oleh pihak keamanan
Pertamina sehingga terdakwa dan saksi Radius Farade Bin Sakroni selanjutnya
diamankan ke Pos Keamanan.
Berdasarkan fakta hukum ini, terdakwa telah mengambil atau mengangkut
minyak mentah milik perusahaan Pertamina dan perbuatan tersebut diketahui oleh
pihak keamanan Pertamina, sehingga menurut penulis terdakwa merupakan
pelaku percobaan pencurian minyak mentah. Untuk penerapan hukumnya,
terhadap terdakwa dapat dikenakan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo
Pasal 53 KUHP.
F. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan dalam Perkara Pidana No. 176/PID.B/ 2018/PN.SNT
Dalam Putusan Perkara Pidana No. 176/PID.B/ 2018/PN.SNT, Majelis
Hakim Menyatakan Terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama
melakukan penggelapan dalam jabatan dan menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Maraknya kasus penggelapan dalam jabatan dipengaruhi adanya peluang
dan kemudahan karena hanya ada rasa percaya. Biasanya hasil dari penggelapan
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tersebut kemungkinan langsung dijual ke penadah atau digadaikan kepada orang
lain. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab
meningkatnya tindak pidana penggelapan yang sering terjadi, biaya hidup yang
semakin mahal dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan
seorang nekat untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup
termasuk melakukan tindak pidana penggelapan.
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 undangundang. Di samping itu juga di tuntut oleh perasaan hukumnya yaitu suatu
keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktorfaktor 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 nilainilai hukum dan 7 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.
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Sebelum putusan dijatuhkan, maka Majelis Hakim menimbang apakah ada
alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa,
baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis
Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa.
Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada
terdakwa lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus
penggelapan dalam jabatan adalah pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Putusan yang diambil oleh hakim tersebut masih di bawah hukuman maksimal
yang ditetapkan dalam Pasal 374 KUHP, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim
bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan
bersikap sopan didepan persidangan serta diketahui bahwa Terdakwa mempunyai
tanggungan keluarga.
Hal ini menurut peneliti bahwa hukuman yang diberikan sudah sesuai
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana menurut peneliti
bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut tidak terselesaikan
dikarenakan telah ketahuan oleh pihak keamanan perusahaan Pertamina.
Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Raden Suhendar Bin Sarnubi
dengan pidana penjara selama 9

(Sembilan) bulan apabila dikaitkan dengan

pemidanaan yang merupakan tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut.
Pemidanaan bisa diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pemidanaan diartikan sebagai
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penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tinakan terhadap seorang penjahat dapat
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan mengandung
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga dengan teori konsekuensionalisme.
Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas denda melainkan
sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif
terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemidanaan dapat benar-benar terwujud
apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:
i. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
ii. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
iii. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan
pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam
tataran yang bersifat teoritis. Tujuan pemidanaan menurut WirjonoProdjodikoro
yaitu:41
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukanejahatan baik secara
menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang
tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar
menjadi orang-orang yang baiktabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

41

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur
Bandung, 1981), hlm. 16
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Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana
perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan
hukum adat serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang
bersangkutan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang
ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara
yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu
dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang
melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk
delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan
masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi
diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak
dapat dihindari.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
Kesimpulan dalam skripsi ini, mengenai:
1. Pertimbangan

hukum

Majelis

Hakim

pada

Putusan

Perkara

Nomor

176/PID.B/2018/PN.SNT dalam menyatakan terhadap terdakwa Raden Suhendar
Bin Sarnubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan berdasarkan
unsur-unsur delik pada Pasal 374 KUHP telah terpenuhi didalam persidangan.
2. Penerapan Pasal 374 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam
jabatan pada Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/ PN.SNT tidak tepat
berdasarkan fakta hukum dimana terdakwa memang benar sebagai karyawan
perusahaan Pertamina, akan tetapi tidak ada barang berupa minyak mentah yang
dikuasakan kepada terdakwa terkait hubungan kerja, serta dalam mengambil atau
mengangkut minyak mentah tersebut ketahuan pihak keamanan perusahaan
Pertamina sehingga perbuatan terdakwa tidak selesai.
3. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam
Jabatan dalam Perkara Pidana No. 176/PID.B/ 2018/PN.SNT dengan pidana
penjara selama 9 (Sembilan) bulan menurut penulis telah tepat

berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim bahwa pelaku masih memiliki tanggungan keluarga
yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh pelaku.
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2. Saran
Saran dalam penulisan skripsi ini,
1. Diharapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dikaitkan dengan fakta
hukum dalam persidangan agar tercipta penegakan hukum.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan dalam jabatan lebih kemanfaatan bagi keluarga pelaku
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