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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana 

Terhadap Kasus Perkara Pidana Penggelapan 

Sebelum membahas BAB ini akan dipaparkan data kasus tindak 

pidana penggelapan yang ada di Pengadilan Negeri Kendal dalam 5 tahun 

terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada awal pencarian dan 

pengumpulan data kasus tersebut melalui website resmi Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal (SIPP PN Kendal): 

Tabel 3.1 

Kasus penggelapan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal 

 

No Tahun  Jumlah perkara Penggelapan pertahun 

1 2015 18 perkara 

2 2016 19 perkara 

3 2017 10 perkara 

4 2018 6 perkara 

5 2019 3 perkara 

 Jumlah kasus 56 perkara 

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Pengadilan Negeri kendal 

 

  Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat total kasus 

penggelapan yang diputus di Pengadilan Negeri Kendal dari Tahun 2015 

sampai dengan 2019 sejumlah 56 perkara. 

Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus memberikan 

suatu putusan yang adil, karena pada dasarnya putusan hakim pada suatu 

perkara pidana akan memberikan dampak yang besar baik bagi pelaku 
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maupun korban. Bagi pelaku yaitu perampasan kemerdekaan, dan korban 

yang sudah merasa dirugikan maupun pihak masyarakat. Oleh karena itu, 

hakim dalam memutus perkara memiliki pertimbangannya masing-masing, 

dan pertimbangan itulah yang akan mempengaruhi perbedaan hakim dalam 

menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempunyai berbagai 

pertimbangan. Ada 2 hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam 

menentukan suatu putusan antara lain yaitu: 

a. Pertimbangan mengenai faktanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa 

benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 

b. Pertimbangan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan terdakwa 

merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi 

pidana.  

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “tidak seorangpun dapat 

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktiannya 

yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang 

yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang 

didakwakan atas dirinya”.  

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus berupaya 

mencari dan membuktikan kebeneran materil yang berdasarkan fakta-fakta 

di dalam persidangan. Selain itu hakim dalam memutus perkara harus 

berdasrkan dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dan didasarkan 
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pada keterangan dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim 

dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 

terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana itu.  

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana 

Penggelepan, maka akan dipaparkan posisi kasus pada Putusan Nomor 

66/Pid.B/2018/PN Kdl, Putusan Nomor 19/Pid.B/ 2014/PN Kdl dan putusan 

Nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl.  

1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Kdl  

a. Identitas Terdakwa  

Nama Lengkap  : CANDRA SETIAWAN Bin JUMARI 

Tempat Lahir   : Kendal  

Umur/ Tgl lahir  : 21 Tahun/ 25 September 1997 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Kebangsaan   : Indonesia 

Tempat Tinggal  : Kel. Krangsari RT 03/03, Kecamatan 

Kendal Kabupaten Kendal  

Agama  : Islam  

Pekerjaan  : Tidak Bekerja  

b. Posisi Kasus  

Terdakwa CANDRA SETIAWAN BIN JUMARI pada hari 

Minggu tanggal 11 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 22.00 Wib 

atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dalam 
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tahun 2018, di tempat karaoke milik saksi AMIN ERMAWATI 

BINTI (ALM) SUMADI yang beralamat di Desa Trengguli 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dengan sengaja dan 

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan  terdakwa 

dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : 

- pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, terdakwa CANDRA 

SETIAWAN BIN JUMARI berkenalan dengan 3 (tiga) orang 

pemuda yang bernama Sdr. AGUS, Sdr. CEPOT dan Sdr. 

DENDI, kemudian mereka pergi ke tempat karaoke 

menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 

No. Pol: H-9422-HD warna abu- abu metalik menuju Desa 

Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak milik 

saksi AMIN ERMAWATI BINTI (ALM) SUMADI; Lalu 

terdakwa bersama- sama dengan Sdr. AGUS, Sdr. CEPOT dan 

Sdr. DENDI bernyayi di tempat karaoke tersebut hingga jam 

03.00 Wib, setelah selesai mereka tidak dapat membayar uang 

sewa karaoke sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu 

rupiah), kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil merk 

Suzuki Ertiga tahun 2013 No. Pol: H-9422-HD warna abu- abu 

metalik sebagai jaminan; pada saat terdakwa menitipkan 1 (satu) 

unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 No. Pol: H-9422-HD 
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warna abu- abu metalik sebagai jaminan diakui adalah milik 

terdakwa dan akan kembali secepatnya dan mengambil 1 (satu) 

unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 No. Pol: H-9422-HD 

warna abu- abu metalik setelah mempunyai uang untuk 

membayar sewa karaoke dengan alasan karena ibunya masih 

diluar negeri yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Namun 

setelah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 No. 

Pol: H-9422-HD warna abu- abu metalik diambil oleh petugas 

Kepolisian, terdakwa hingga saat ini tidak pernah membayar 

uang sewa karaoke sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus 

ribu rupiah); Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 

sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama dengan anak dan istri 

terdakwa pergi ke Demak dan menginap di tempat penginapan, 

dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas 

Kepolisian Sektor Brangsong dan dibawa ke kantor Polsek 

Brangsong guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan 

terdakwa, korban SITI FATIMAH NGATEMAN mengalami 

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam 

puluh juta juta rupiah) atau setidaktidaknya dengan jumlah 

tersebut. Dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.  

c. Dakwaan  

Berdasarkan kasus ini pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dengan dakwaan alternative yaitu jaksa memberika 2 
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dakwaan yaitu diancam dengan ancaman pidana pada Pasal 378 

KUHP dan 372 KUHP. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas 

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, sehingga majelis hakim dapat 

membuktikan dakwaan JPU memilih langsung dakwaan alternative 

kedua yaitu sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 

KUHP Tentang Penggelapan.  Dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Barang Siapa  

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu 

yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.  

d. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak 

Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN 

Kdl  

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perdakwa harus 

berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang terungkap didalam 

persidangan. Dalam persidangan tersebut telah didengar keterangan 

saksi antara lain saksi Siti Fatimah, saksi Moh Soim, saksi 

Masruroh, saksi Amin Ermawati. Kemudian setelah mendengarkan 

semua keterangan-keterangan dan bukti yang didakwakan dalam 

persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

sebagaimana yang terungkap didalam persidangan atau berdasarkan 

fakta dan bukti.  



50 
 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan 

dan memberatkan terdakwa: 

1) Hal-hal yang memberatkan : 

a) Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain. 

2) Keadaan yang meringankan:  

a) Terdakwa belum pernah dihukum;  

b) Terdakwa berterus terang di persidangan 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa 

meminjam sebuah mobil kepada korban namun mobil tersebut 

dijaminkan oleh terdakwa di tempat karokean karena terdakwa tidak 

bisa membayar uang karaoke. Dari perbuatannya tersebut terdakwa 

telah merugikan pemilik rental mobil dan juga pemilik mobil yang 

dijaminkan itu. Karena perbuatan terdakwa saksi korban mengalami 

kerugian Rp. 160.000.000. 

Hakim dalam menerapkan pertimbangan nya terlebih dahulu 

melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim harus 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa.  
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e. Isi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 66/Pid.B/2018/PN 

Kdl 

Dalam perkara ini JPU menuntut, yang pada pokoknya supaya 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 

1) Menyatakan terdakwa CANDRA SETIAWAN BIN JUMARI 

bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kesatu.  

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA SETIAWAN 

BIN JUMARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan.  

3) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan mobil 

merk Ertiga tahun 2013 warna abu- abu metalik No. Pol H-9422-

HD beserta STNK. Dikembalikan kepada korban SITI 

FATIMAH BINTI NGATEMAN.  

4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani  membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 

Setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta dan 

bukti yang terungkap didalam persidangan, maka mejelis hakim 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1) Menyatakan Terdakwa CANDRA SETIAWAN Bin JUMARI 

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 



52 
 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” sebagaimana 

dalam dakwaan alternative kedua;  

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;  

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan;  

4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  

5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan mobil 

merk Ertiga tahun 2013 warna abu- abu metalik No. Pol H-9422-

HD beserta STNK, dikembalikan kepada SITI FATIMAH;  

6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) 

2. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 19/Pid.B/2014/PN Kdl  

a. Identitas Terdakwa  

Nama Lengkap  : EKO YULI KISWANTO Bin (Alm) 

Sukardi  

Tempat Lahir   : Pati  

Umur/ Tgl lahir  : 30 tahun/ 22 Juli 1982 

Jenis Kelamin   : laki-laki  

Kebangsaan   : Indonesia  

Tempat Lahir : Ds.Truko RT 01/03, Kec Kangkung, kab 

Kendal 



53 
 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Swasta 

b. Posisi Kasus  

 Pada mulanya terdakwa EKO YULI KISWANTO Bin (Alm) 

SUKARDI bersamasama dengan NUR HAYANTI Binti BUNARI 

(dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 

2013 sekira jam 22.30 wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu 

dalam tahun 2013 bertempat disuatu tempat karaoke di Bandungan, 

Kab.Semarang atau setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi-

saksi lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan (sebagaimana 

pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja dan melawan hukum 

mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu mobil Daihatsu 

Grand Max Nopol H-9207-BD milik saksi/korban ARIF 

BUDIMAN, SE Bin SUTARMAN, tetapi yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

- Bahwa terdakwa menghubungkan saksi/korban ARIF 

BUDIMAN, SE Bin SUTARMAN dengan alasan akan 

merental/menyewa mobil saksi/ korban untuk usaha bidang kayu 

dan usaha lainnya, kemudian saksi/korban menjawab adanya 

mobil Grand Max dan terdakwa mengiyakan, kemudian 
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terdakwa , NUR HAYATI Binti BUNARI dan saksi ABDUL 

SOLEH datang kerumah saksi/korban ARIF BUDIMAN, SE 

Bin SUTARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 

pada awal dakwaan dan sekaligus membayar uang sewa mobil 

Daihatsu Grand Max Nopol H-9207-BD milik saksi/korban 

ARIF BUDIMAN, SE Bin SUTARMAN untuk 5 (lima) hari 

kedepan dan kemudian membawa mobil Daihatsu Grand Max, 

akan tetapi kemudian terdakwa, NUR  HAYATI Binti BUNARI 

dan saksi ABDUL SOLEH menuju ke Bandungan. 

Kab.Semarang dan terdakwa serta NUR HAYATI Binti 

BUNARI menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang 

dengan dimakelari SAPUAN (DPO) dan AGUS (DPO) kepada 

seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah) disebut tempat karaoke di Bandungan, pada 

pukul 22.30 wib ; 

-  Bahwa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut 

diterima terdakwa hanya Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus 

ribu rupiah) karena dipotong makelar dan sudah habis 

dipergunakan untuk kebutuhan seharihari ; Akibat perbuatan 

terdakwa tersebut saksi/korban ARIF BUDIMAN, SE Bin 

SUTARMAN menderita kerugian sejumlah Rp 97.000.000,- 

(sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. 

Diancam dengan pidana dan melanggar Pasal 372 KUHP. 
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c. Dakwaan 

 Berdasarkan kasus ini pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dengan dakwaan alternative yaitu jaksa memberika 2 

dakwaan yaitu diancam dengan ancaman pidana pada Pasal 378 

KUHP dan 372 KUHP. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas 

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, sehingga majelis hakim dapat 

membuktikan dakwaan JPU memilih langsung dakwaan alternative 

kedua yaitu sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 

KUHP Tentang Penggelapan.  Dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Barang Siapa  

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 

3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk 

kepunyaan orang lain 

d. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak 

Pidana Penggelapan dalam Putusan 19/Pid.B/2014/PN Kdl 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perdakwa harus 

berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang terungkap didalam 

persidangan. Dalam persidangan tersebut telah didengar keterangan 

saksi antara lain saksi Arif Budiman, saksi Nur Hayanti, saksi Eko 

Suwarno. Kemudian setelah mendengarkan semua keterangan-

keterangan dan bukti yang didakwakan dalam persidangan maka 
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Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang 

terungkap didalam persidangan atau berdasarkan fakta dan bukti.  

 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan 

dan memberatkan terdakwa. 

1) Hal-hal yang memberatkan : 

a) Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya 

2)  Hal-hal yang meringankan :  

a) Terdakwa  mengakui semua perbuatannya 

b) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya 

persidangan  

c) Terdakwa belum pernah dihukum  

d) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga 

Perbuatan terdakwa adalah terdakwa merental sebuah mobil 

kepada kepada pemilik rental mobil, namum mobil tersebut disewa 

untuk kepentingannya sendiri dengan alasan untuk melakukan usaha 

dibidang kayu. Namun setelah beberapa hari disewa mobil tersebut 

tidak dikembalikan dan ternyata mobil digadaikan di daerah 

magelang. Karena perbuatan terdakwa saksi korban mengalami 

kerugian sebesar Rp. 97.000.000. 

Hakim dalam menerapkan pertimbangan nya terlebih dahulu 

melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 
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Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim harus 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa.  

e. Isi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 19/Pid.B/2014/PN 

Kdl 

 Dalam perkara ini JPU menuntut, yang pada pokoknya 

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 

1) Menyatakan bahwa Terdakwa EKO YULI KISWANTO Bin 

(Alm) SUKARDI telah terbukti  bersalah melakukan tindak 

pidana “ PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA ”  

sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua kami 

melanggar pasal 372  KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;  

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO YULI 

KISWANTO Bin (Alm) SUKARDI  dengan pidana penjara   

selama  10 (sepuluh) bulan  dikurangi selama Terdakwa 

menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa 

tetap ditahan   ;  

3) Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) lembar fotocopy 

STNK mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. H-9207-

BD, Noka : MHKV3B43JAK008070, Nosin : DF48296 atas 

nama pemilik ARIF BUDIMAN, SE beralamat di Kel. Tunggul 

Rejo, Kec.Kota Kendal, Kab.Kendal ; 
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- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB mobil Daihatsu Grand 

Max di Kel.Tunggul Rejo, Kec.Kota Kendal, 

Kab.Kendal 

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR Weleri 

Makmur yang menerangkan bahwa BPKB mobil 

Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : H-9207-BD 

sedang diagungkan atau menjadi agunan kredit di BPR 

Weleri Makmur seluruhnya tetap terlampir dalam berkas 

perkara 

4) Menetapkan  agar Terdakwa  membayar biaya perkara sebesar 

Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 

 Setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta 

dan bukti yang terungkap di dalam persidangan, maka mejelis hakim 

memberikan putusan sebagai berikut : 

1) Menyatakan Terdakwa EKO YULI KISWANTO Bin (Alm) 

SUKARDI telah  terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana PENGGELAPAN SECARA 

BERSAMA-SAMA  

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO YULI 

KISWANTO Bin (Alm) SUKARDI   dengan pidana penjara   

selama  9 (sembilan) bulan  
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3) Menetapkan  masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari   pidana  yang dijatuhkan 

kepadanya  

4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 

5) Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Daihatsu Grand 

Max warna hitam No.Pol. H-9207-BD, Noka : 

MHKV3B43JAK008070, Nosin : DF48296 atas nama 

pemilik ARIF BUDIMAN, SE beralamat di Kel. 

Tunggul Rejo, Kec.Kota Kendal, Kab.Kendal 

- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB mobil Daihatsu Grand 

Max di Kel.Tunggul Rejo, Kec.Kota Kendal, 

Kab.Kendal  

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR Weleri 

Makmur yang menerangkan bahwa BPKB mobil 

Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : H-9207-BD 

sedang diagungkan atau menjadi agunan kredit di BPR 

Weleri Makmur seluruhnya tetap terlampir dalam berkas 

perkara ; 

6) Membebankan  kepada Terdakwa  untuk  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp 2.500,-  (dua ribu lima ratus ribu rupiah). 
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3. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl 

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap  : BAMBANG WIDAGDO BIN (ALM) 

SUGIYONO  

Tempat Lahir   : Kendal 

Umur/ Tgl Lahir  : 43 Tahun/ 12 Desember 1963 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Kebangsaan   : Indonesia  

Tempat tinggal  : Ds. Tejorejo Rt.02/Rw.01, Kec. Ringinarum 

Kabupaten Kendal Kelurahan Kebondalem 

RT 06/RW 01 Kecamatan Kota     Kendal, 

Kabupaten Kendal 

Agama  : Islam 

Pekerjaan  : Swasta  

b. Posisi Kasus  

Bahwa terdakwa BAMBANG WIDAGDO Bin (ALM) 

SUGIYONO  pada waktu, dan tempat sebagaimana terurai dalam 

dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan 

hak, sesuatu barang yaitu berupa yang sama sekali atau sebagiannya 

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya 

bukan karena kejahatan , Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan 

dengan caracara sebagai berikut : 
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- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 

ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Rusmanto Bin 

Sukisman dengan makud ingin meminjam / merental 1 (satu) 

unit mobil NissanX-Trail No.Pol : H-8438-DR untuk keperluan 

usaha proyek , karena saksi korban Rusmanto dengan terdakwa 

sudah kenal lama, kemudian saksi korban Rusmanto 

menyewakan/ merentalkan 1 (satu) unit mobil NissanX-Trail 

No.Pol : H-8438DR kepada tetdakwa yang sebelumnya harus 

mengisi tanda terima kendaraan (Chek list) , dimana pada saat 

itu terdakwa meminjam mobil tersebut selama 1 (satu) bulan 

dengan uang muka sewa sebesar Rp. 6.000.000 ,- (enam juta 

rupiah) ;  

- Kemudian terdakwa setelah menyewa mobil NissanX-Trail 

untuk keperluan proyek , maka dengan dalih masih kekurangan 

armada untuk kegiatan proyeknya tersebut kemudian terdakwa 

menyewa kembali 1 (satu) unit mobil Daihatzu Terrios No.Pol : 

H-8631AM warna hitam, yang mana terdakwa yang sebelumnya 

harus mengisi tanda terima kendaraan ( Chek List) juga dan pada 

saat itu terdakwa meminjam mobil tersebut selama 1 (satu) bulan 

dengan muka sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),  

Namun seiring waktu berjalan ternyata terdakwa tidak 

memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa kembali, 

sesuai kesepakatan awal sesuai batas sewa mobil yang telah 
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ditanda tangani dalam chek list pada saat menyewa mobil 

peertama kali, saksi korban berusaha mendatangi rumah 

terdakwa untuk menanyakan mobil yang disewa oleh terdakwa 

dimana terdakwa pada saat itu mengatakan kalau mobil milik 

saksi korban tidak tahu keberadaannya karena tanpa 

sepengetahuan dan ijin dari pemilik mobil yaitu saksi korban 

Rusmanto ternyata 2 (dua) unit mobil  yang disewanya, oleh 

terdakwa telah dipindah tangankan kepada sdr. Abidzar 

Alghifary (belum tertangkap/DPO) untuk di oper kreditkan  

- Bahwa terdakwa pada saat didatangi oleh saksi korban sempat 

memberikan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 12.500.000,- 

(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan barang berupa (AC , 

boster pesawat, power suplay, SWR) jika diuangkan barang 

tersebut senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jadi total 

yang diterima oleh saksi korban sebesar Rp. 21.500.000,- (dua 

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) , namun jika peminjaman 

uang sewa kedua mobil tersebut masih kurang jika dihitung dari 

bulan Juni  s/d bulan Agustus yang harusnya dibayarkan sebesar 

Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) 

- Karena terdakwa tidak bisa mengembalikan 2 (dua) unit mobil 

yang disewa dan telah dipindah tangankan kepada orang lain 

tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Rusmanto , maka 

akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita 



63 
 

kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 

rupiah). Diancam pidana dan melanggar Pasal 372 KUHP.  

c. Dakwaan 

Berdasarkan kasus ini pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dengan dakwaan alternative yaitu jaksa memberika 2 

dakwaan yaitu diancam dengan ancaman pidana pada Pasal 378 

KUHP dan 372 KUHP. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas 

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, sehingga majelis hakim dapat 

membuktikan dakwaan JPU memilih langsung dakwaan alternative 

kedua yaitu sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 

KUHP Tentang Penggelapan.  Dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Barang siapa  

2. Dengan sengaja melawan hak 

3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 

kepunyaan orang lain 

4. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan 

d. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak 

Pidana Penggelapan dalam Putusan 162/Pid.B/2013/PN Kdl  

 Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus 

berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang terungkap didalam 

persidangan. Dalam persidangan tersebut telah didengar keterangan 

saksi antaralain saksi Rusmanto, saksi Tri Diastuti Yuniati, saksi 
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Sulistyo Bagus Parbowo. Kemudian setelah mendengarkan semua 

keterangan-keterangan dan bukti yang didakwakan dalam 

persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

sebagaimana yang terungkap didalam persidangan atau berdasarkan 

fakta atau bukti.  

 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan terdakwa 

1) Hal-hal yang memberatkan: 

a) NIHIL atau tidak ada-,  

2) Hal-hah yang meringankan: 

a) Terdakwa  mengakui semua perbuatannya 

b) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya 

persidangan  

c) Terdakwa belum pernah dihukum 

d) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga 

e) Terdakwa dengan pihak korban telah melakukan perdamaian 

dan terdakwa telah mengganti semua kerugian sebagaimana 

dalam surat pernyataan. 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa 

kerumah korban untuk merental mobil Nissan X-Trail guna 

keperluan usaha. Namun setelah beberapa saat kemudian terdakwa 

kembali menyewa 1 mobil terios kepada korban. Seiring dengan 
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waktu terdakwa tidak membayar sewa mobil atau 

mengembalikannya kepada korban. Ternyata mobil tersebut 

dipindahtangankan oleh terdakwa guna oper kredit. Karena 

perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 

250.000.000. 

Hakim dalam menerapkan pertimbangan nya terlebih dahulu 

melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim harus 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa.  

e. Isi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 19/Pid.B/2014/PN 

Kdl 

 Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut, supaya 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 

1) Menyatakan Terdakwa BAMBANG WIDAGDO Bin (ALM) 

SUGIYONO terbukti  bersalah melakukan Tindak Pidana “ 

PENGGELAPAN “ sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Kedua; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG 

WIDAGDO Bin (ALM) SUGIYONO dengan Pidana Penjara 

selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 



66 
 

3) Menyatakan barang bukti berupa :  

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima (chek list) atas nama 

penyewa Bambang   Widagdo untuk menyewa mobil 

nisan X-Trail No.Pol : H.8438-DR, Noka : T30416199, 

Nosin : OR2519997475 tertanggal 3 Mei 2013 dan 

bermeterai ;  

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima (chek list) atas nama 

penyewa Bambang Widagdo untuk menyewa mobil 

Daihatsu Terios No.Pol: H.8631-AM, Noka : 

MHK62CJ9K02063, Nosin : D13D4391 tertanggal 15 

Mei 2013 dan bermeterai. 

Dikembalikan kepada saksi korban RUSMANTO Bin 

SUKISMAN . 

4) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.000,- (dua ribu  rupiah). 

 Setelah majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta 

hukum dan bukti yang terungkap didalam persidangan, maka 

majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut: 

1) Menyatakan terdakwa  BAMBANG WIDAGDO Bin (ALM) 

SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan  tindak pidana “PENGGELAPAN” 

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAMBANG 

WIDAGDO Bin (ALM) SUGIYONO oleh karena itu 
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dengan pidana penjara selama : 3 (tiga)  bulan, dan 15 (lima 

belas) hari 

3) Memerintahkan agar lamanya  terdakwa  berada dalam 

tahanan dikurangkan   seluruhnya  dari pidana yang  

dijatuhkan; 

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5) Menetapkan agar barang bukti berupa: 

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima (chek list) atas 

nama penyewa Bambang Widagdo untuk menyewa 

mobil nisan XTrail No.Pol : H.8438-DR, Noka : 

T30416199, Nosin : OR2519997475 tertanggal 3 

Mei 2013 dan bermeterai; 

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima (chek list) atas 

nama penyewa Bambang Widagdo untuk menyewa 

mobil Daihatsu Terios No.Pol: H.8631-AM, Noka : 

MHK62CJ9K02063, Nosin : D13D4391 tertanggal 

15 Mei 2013 dan bermeterai 

Dikembalikan kepada saksi korban RUSMANTO 

Bin SUKISMAN 

6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
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Tabel 3.2 

Perbandingan 3 putusan 

 
 Kasus 1 

(Putusan Nomor 

66/Pid.B/2018/PN 

Kdl)  

Kasus 2  

(Putusan Nomor 

19/Pid.B/2014/PN 

Kdl) 

Kasus 3  

(Putusan Nomor 

162/Pid.B/2013/PN 

Kdl) 

Jenis Perkara Penggelapan   Penggelapan  Penggelapan 

Dakwaan 

Jaksa 

Penuntut 

Umum  

Dakwaan Alternatif 

Melanggar Pasal 372 

KUHP  

Dakwaan Alternatif 

Melanggar Pasal 372 

KUHP  

Dakwaan Alternatif 

Melanggar Pasal 

372 KUHP   

Unsur-

unsurnya  

1.  Barang siapa  

2.  Dengan sengaja 

melawan hukum 

memiliki barang 

sesuatu yang 

seluruhnya atau 

sebagaian adalah 

kepunyaan orang 

lain, tetapi yang 

ada dalam 

kekuasaannya 

bukan karena 

kejahatan.  

1.  Barang Siapa 

2.  Dengan sengaja  

memiliki dengan 

melawan hak 

3.  Sesuatu barang 

yang sama sekali 

atau sebaginya 

termasuk 

kepunyaan orang 

lain.  

1. Barang Siapa 

2. Dengan sengaja 

melawan hak 

3.  Sesuatu barang 

yang sama sekali 

atau 

sebagaiannya 

termasuk 

kepunyaan orang 

lain 

4.  Dan barang itu 

ada dalam 

tangannya bukan 

karena kejahatan.  

Hal yang 

meringankan  

1. Terdakwa belum 

pernah dihukum  

2. Terdakwa 

berterus terang di 

persidangan 

1.  Terdakwa 

mengakui semua 

perbuatannya. 

2. Terdakwa berterus 

terang sehingga 

memperlancar 

jalannya 

persidangan.  

3.  Terdakwa belum 

pernah dihukum 

4.  Terdakwa 

merupakan tulang 

punggung 

keluarga 

1. Terdakwa 

mengakui semua 

perbuatannya  

2.  Terdakwa 

berterus terang 

sehingga 

memperlancar 

jalannya 

persidangan  

3. Terdakwa belum 

pernah dihukum  

4. Terdakwa 

merupakan 

tulang punggung 

keluarga 

5. Terdakwa dengan 

pihak korban 

telah melakukan 

perdamaian dan 

terdakwa telah 

mengganti semua 

kerugian 

sebagaimana 

dalam surat 

pernyataan.  
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Hal yang 

memberatkan  

1. Perbuatan 

terdakwa telah 

merugikan orang 

lain.  

1. Terdakwa sudah 

menikmati hasil 

kejahatannya 

1. Nihil  

Vonis  1 Tahun 3 Bulan 9 Bulan 3 Bulan 15 Hari 

Kerugian 

yang dialami 

korban  

Rp. 160.000,000,- 

(seratus enam puluh 

juta rupiah) 

Rp. 97.000,000,- 

(Sembilan puluh 

tujuh juta rupiah) 

Rp. 250.000.000,- 

(dua ratus lima 

puluh juta rupiah) 

 Barang bukti 

dikembalikan 

kepada saksi korban  

Barang bukti tidak 

dikembalikan  

Barang bukti 

dikembalikan 

kepada saksi 

korban  

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Kdl, Nomor 

19/Pid.B/2014/PN Kdl, Nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl 

Berdasarkan 3 putusan yang telah dipaparkan, hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana harus berdasarkan fakta yang 

terungkap di dalam persidangan dan dikaitkan dengan beberapa hal 

memberatkan serta hal meringankan. Fungsi utama hakim sendiri 

yaitu menerima, memeriksa, memberikan putusan dan 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Penjatuhan 

putusan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu kasus dirasa 

sangatlah penting dan berpengaruh, karena hakim merupakan aparat 

penegak hukum yang wajib menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi 

didalam setiap putusannya hakim juga harus memperhatikan nilai-

nilai yang hidup didalam masyarakat. Hakim mempunyai tanggung 

jawab sangat besar karena hakim harus dituntut memberikan 

putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin 

kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Kendal yang mengatakan bahwa: 



70 
 

“Hakim memutuskan suatu perkara harus melihat beberapa 

pertimbangan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan 

hakim tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Jadi hakim 

dalam memutus suatu perkara harus bersifat objektif, 

maksutnya dalam mempertimbangkan kepentingan dari 

berbagai pihak yang terikat. Antara kepentingan pihak 

korban yang dirugikan, kepentingan pihak terdakwa dan 

kepentingan sosial demi mencapai keadilan bagi semua 

pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, 

keadilan, dan kepastian hukum”45.  

 

Hal itu menunjukan bahwa hakim dalam mengadili dan 

memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh memihak 

salah satu pihak. Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan 

tidak membeda-bedakan orang”.  

 Hakim merupakan aparat penegak hukum mempunyai 

kewenangan untuk mengadili suatu perkara yang masuk dalam 

pengadilan. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangannya menurut hakim benar sehingga menghasilkan 

suatu keyakinan hakim. Mungkin itu menjadi salah satu faktor 

melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan yang 

perbuatannya sama namun hukumannya berbeda. Menurut Ibu 

Retno Lastiani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal mengatakan 

bahwa: 

                                                           
45 Wawancara penulis dengan Ibu Retno Lastiani, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada 

tanggal 27 Mei 2019 
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“Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana 

penggelapan, harus mempertimbangkan banyak hal salah 

satunya dalam menentukan berat atau ringannya sanksi 

pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, harus melihat 

sesuai fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti 

yang ditemukan, nilai kerugian yang dialami oleh korban, 

dan kembali atau tidaknya barang atau benda yang 

digelapkan46”.  

 

Hasil wawancara di atas terhadap Hakim Pengadilan Negeri 

Kendal dalam menentukan suatu sanksi pidana melihat adanya 

beberapa pertimbangan yang ada. Menurut Ibu Monita Honeisty Br 

Sitorus, selaku hakim dari pengadilan Negeri Kendal 

mengungkapkan bahwa Hakim harus mempertimbangkan banyak 

hal saat memutus suatu perkara tindak pidana agar dapat memenuhi 

rasa keadilan yaitu berdasarkan 3 klarifikasi yang pertama adanya 

sosiologis, kedua filosofisnya dan ketiga yuridis secara hukumnya. 

Hakim dalam memberikan pertimbangan  menjatuhkan putusan 

suatu perkara tindak pidana penggelapan, melihat dari 3 aspek yaitu” 

a. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini terkait dengan asas 

legalitas sebagiamana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu 

tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan 

ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih 

dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan harus 

dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut 

memenuhi unsur pidana yang didakwakan.  

                                                           
46 Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 27 

Mei 2019 
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b. Pertimbangan filosofis, hakim harus mempertimbangkan apakah 

putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah 

memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan 

terhadap korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan 

untuk warga masyarakat. 

c. Pertimbangan sosiologis, hakim dalam mempertimbangkan 

apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan 

umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam 

masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat47. 

Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim di dalam 

memberikan putusan kepada terdakwa adalah bahwa pengambilan 

keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status 

seorang terdakwa dipersidangan. Pengambilan keputusan itu 

tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu 

pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.  

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir 

atau dengan kata lain vonis yang terdapat penjatuhan sanksi pidana 

atau penghukuman terhadap terdakwa yang bersalah, dan di dalam 

putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 

dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 

pada sampai tahap tersebut ada tahapan yang harus dilakukan 

sebelumnya, yaitu dengan tahapan pembuktian menjatuhkan pidana. 

                                                           
47 Dahlan Sinaga, Op.cit., hlm. 244 
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Hal ini menunjukan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus 

berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh 

keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut dan diatur 

didalam Pasal 184 KUHAP.  

Berdasarkan putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Kdl, putusan 

Nomor 19/Pid.B/2014/PN Kdl dan putusan Nomor 

162/Pid.B/2013/PN Kdl, penulis sependapat dengan putusan majelis 

hakim yang menyakini bahwa 2 (dua) dakwaan yang didakwakan 

oleh terdakwa, maka yang terbukti di depan persidangan adalah 

dakwaan pada Pasal 372 KUHP, oleh karena memang unsur inilah 

yang terbukti sebagai fakta didepan persidangan pengadilan, 

sehingga tepatlah amar/isi putusan majelis hakim yang menyatakan 

bahwa terdakwa pada 3 putusan tersebut telah terbukti secara sah 

melakukan tindak pidana penggelapan.  

Perbedaan penetapan sanksi pidana dalam menentukan berat 

ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di 

pengaruhi oleh beberapa pertimbangan hakim pada saat mengadili 

kasus di pengadilan atau dalam menjatuhkan putusan, 

pertimbangann tersebut antara lain: 

 

1) Kesalahan pelaku tindak pidana penggelapan  
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Masing-masing terdakwa telah didakwakan melanggar Pasal 

372 KUHP Tentang Penggelapan. Didalam pasal tersebut 

terkandung unsur-unsur yang sama, yaitu: 

a. Barang siapa 

b. Dengan sengaja melawan hukum  

c. Barang yang seluruhnya atau sebagaian milik oranglain 

d. Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena 

kejahatan. 

Berdasarkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti di persidangan 

Pengadilan Negeri Kendal yang membuktikan bahwa semua 

unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah 

terpenuhi, maka dari itu majelis hakim yang mengadili perkara 

ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana penggelapan sehingga hakim dapat menjatuhkan 

pidana.  

Pemidanaan berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. 

Maka dari itu untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap 

seseorang harus memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. 

Pemidanaan sendiri tidaklah cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum namun 

masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah atau 
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dengan kata lain orang tersebut dapat bertanggungjawab atas 

perbuatannya48.  

Berkaitan dengan kesalahan, maka terdapat unsur-unsur 

kesalahan, yaitu: 

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si 

pembuat, artinya keadaan jiwa simpembuat harus 

normal.  

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, 

yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) 

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau 

tidak ada alasan pemaaf49.  

 

Berdasarkan pertimbangannya yang terdapat pada putusan 

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Kdl, hakim telah mempertimbangkan 

adanya unsur “barang siapa” dan telah terbukti bahwa terdakwa 

merupakan orang yang dalam keadaan sehar, dapat mengikuti 

sidang secara lancer dan tertib serta dapat menjawab semua 

pertanyaan dengan baik. Sehingga majelis hakim tidak 

menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Maka dari 

itu menurut hakim yang mengadili perkara tersebut perbuatan 

terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan.  

Pada putusan kedua Nomor 19/Pid.B/2014/PN Kdl, hakim 

juga mempertimbangkan bahwa pelaku merupakan orang yang 

                                                           
48 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 85 
49 Ibid., hlm. 91 
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sehat jasmani maupun rohani nya sehingga terdakwa dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. 

Selain itu pemeriksaan juga telah dibuktikan bahwa terdakwa 

melakukan perbuatan penggelapan tersebut memenuhi unsur 

dengan sengaja melawan hak atau dengan kata lain terdakwa 

dengan sadar melakukan perbuatan tersebut 

Kemudian putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl, hakim 

juga mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di Pasal 372 

KUHP dan disesuaikan dengan fakta yang terungkap di dalam 

persidangan. Selain itu dalam pemeriksaan yang dilakukan 

dalam persidangan juga telah dibuktikan bahwa barang yang ada 

dalam tangannya bukan karena kejahatan, maksutnya adalah 

barang yang diambil atau yang dimiliki itu sudah berada 

ditangannya si pelaku tidak dengan kejahatan atau sudah 

dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim 

mengenai telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam 

ketiga putusan tersebut sudah tepat.  

2) Keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa  

Hakim di dalam pemeriksaan persidangan harus menggali 

tentang informasi yang diperoleh tentang tindak pidana termasuk 

hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tindak pidana. 

Menurut Ibu Popi Juliyani, Selaku hakim pengadilan Ngeri 

Kendal mengatakan bahwa: 
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“Hakim didalam mempertimbangkan putusannya, harus 

melakukan pemeriksaan dari awal hingga akhir putusan. 

Fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan harus 

dipertimbangkan semua. Dan melihat hal apa yang 

meringankan dan memberatkan terdakwa yang menjadi 

salah satu mempengaruhi hasil putusan”50. 

 

Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Kdl majelis hakim 

memberikan beberapa pertimbangan terhadap hal yang 

memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah 

merugikan orang lain. Keadaan yang meringankan terdakwa 

yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berterus 

terang di dalam persidangan. Pada putusan ini terdakwa dijatuhi 

hukuman 1 tahun 3 bulan, dan korban mengalami kerugian Rp. 

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan barang bukti 

dikembalikan kepada saksi/korban SITI FATIMAH.  

Pada putusan kedua Nomor 19/Pid.B/2014/PN Kdl, majelis 

hakim memberikan beberapa pertimbangan hal yang 

memberatkan yaitu terdakwa sudah menikmati uang hasil 

kejahatannya. Keadaan yang meringankan terdakwa adalah 

terdakwa mengakui semua perbuatannya, terdakwa berterus 

terang sehingga memperlancar jalannya persidangan terdakwa 

belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan tulang 

punggung keluarga. Pada putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman 

                                                           
50 Wawancara dengan Ibu Popi Juliyani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 18 

Juni 2019 
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selama 9 bulan dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 

97.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah). 

Kemudian putusan ketiga nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl 

mejelis hakim juga memberikan beberapa pertimbangan hal 

yang memberatkan terdakwa yaitu nihil atau tidak ada. Dan hal 

yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui semua 

perbuatannya, Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar 

jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, 

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa 

dengan pihak korban telah melakukan perdamaian dan terdakwa 

telah mengganti semua kerugian sebagaimana dalam surat 

pernyataan. Pada putusan ini terdakwa dijatuhi hukumam selama 

3 bulan 15 hari dan korban mengalami kerugian Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan barang 

bukti dikembalikan kepada saksi/korban RUSMANTO.  

Ketiga putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana dan menjatuhkan putusan 

memiliki pertimbangannya masing-masing. Pada putusan nomor 

66/pid.B/2018/PN Kdl dan putusan nomor 19/Pid.B/2014/PN 

Kdl hakim menjatuhankan pidana kepada terdakwa lebih besar 

dibandingkan dengan putusan nomor 162/Pid.B/2013/PN Kdl. 

Alasan penjatuhan putusan pidana dalam putusan 

162/Pid.B/2013/PN Kdl lebih ringan karena terdakwa 
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mempunyai itikad baik untuk melakukan perdamaian kepada 

korban dan mengembalikan barang bukti serta terdakwa telah 

mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban. 

Sedangkan pada putusan nomor 66/Pid.B/2018/PN Kdl 

terdakwa juga mengembalikan barang bukti kepada saksi korban 

tetapi penjatuhan putusan yang diberikan lebih besar karena 

pada putusan ini ada hal yang memberatkan terdakwa. Ibu Popi 

Juliyani, selaku hakim Pengadilan Negeri Kendal mengatakan 

bahwa: 

“dalam setiap perkara pasti ada perbedaan yang mendasar 

dan ada beberapa pertimbangan hakim yang 

melatarbelakangi dalam menentukan berat ringannya 

pidana51” 

 

Ibu Retno Lastiani juga mengatakan dalam 

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang diberikan 

kepada pelaku tindak pidana penggelapan harus dilihat dari 3 

hal, antaralain: 

a) Nilai kerugian yang dialami oleh korban; 

b) Barang bukti yang dikembalikan oleh terdakwa atau 

tidak; 

c) Itikad baik meminta maaf atau perdamaian antara pelaku 

dengan korban52. 

 

Jadi dalam menentukan putusan pidana hakim harus melihat 

dari 3 hal tersebut dan hakim mempunyai pertimbangannya 

                                                           
51 Ibid,.  
52 Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 18 

Juni 2019 
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masing-masing melihat fakta terungkap di persidangan, sikap 

pelaku dan mencakup apa saja hal yang dapat memberatkan atau 

meringankan terdakwa.  

3) Sikap batin dan Cara pelaku melakukan tindak pidana  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

Hakim Pengadilan Negeri Kendal dapat diketahui bahwa hakim 

dalam menentukan berat ringannya suatu tindak pidana juga 

dapat dilihat dari pada pribadi pelaku apakah ada penyesalan 

atau tidak setelah melakukan tindak pidana.  

“Adanya rasa takut, rasa bersalah dan penyesalan yang 

dirasakan oleh terdakwa juga termasuk dalam pertimbangan 

dan begitupun dengan cara terdakwa melakukan tindak 

pidana, apakah perbuatan yang dilakukannya merugikan 

orang lain, apakah terdakwa sudah menikmati uang hasil 

kejahatannya, apakah ada perdamaian antara pelaku dan 

korban. Jadi perbuatan terdakwa cara yang dilakukannya 

juga sangat mempengaruhi putusan hakim53.  

 

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang 

menyatakan bahwa hakim dalam menentukan dan 

mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  

Di dalam tiga putusan tersebut bahwa terdakwa menyesali 

semua perbuatan yang dilakukan, namun putusan nomor 

66/Pid.B/2018/PN Kdl terdakwa mengembalikan barang bukti 

                                                           
53 Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 18 

Juni 2019 
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berupa Mobil Ertiga kepada saksi korban, sedangkan pada 

putusan nomor 19/Pid.B/2014/PN Kdl terdakwa tidak 

mengembalikan barang bukti kepada korban dan terdakwa sudah 

menikmati hasil uang kejahatannya, dan putusan nomor 

162/Pid.B/2013/PN Kdl terdakwa mengganti semua kerugian 

dan barang bukti dikembalikan kepada saksi korban.  

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana 

penggelapan sangat dipengaruhi akibat dari perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa.  

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terhadap pelaku 

tindak pidana  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi sangat 

mempengaruhi hakim saat mengambil putusan dan hakim harus 

mempertimbangkan hal lain, bahwa telah disebutkan hakim 

dalam mengadili suatu perkara harus mempertimbangkan semua 

hal dari awal persidangan sampai dengan persidangan selesai 

dan berakhirnya sebuah putusan. Baik yang berkaitan dengan 

tindak pidana maupun pelaku tindak pidana, karena hal 

pemidanaan hakim harus mempertimbangkan apakah putusan 

yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan 

kepada terdakwa, rasa keadilan kepada korban dan rasa keadilan 

bagi semua pihak.  



82 
 

5) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 

tindak pidana  

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi 

bagaimana hakim memahami dari tujuan pemidanaan tersebut. 

Selain memberikan sanksi terhadap terdakwa, pidana pun juga 

sangat mempengaruhi terdakwa untuk tidak melakukan 

perbuatannya lagi. Dalam teori pemidanaan disebutkan ada 3 

yaitu teori absolut atau mutlak, teori relative dan teori gabungan.  

Teori yang pertama adalah teori absolut atau mutlak yaitu 

setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena 

adanya pelanggaran. Karena kejahatan telah menimbulkan 

penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya pelaku 

juga harus mendapat penderitaan. Teori kedua adalah teori 

relative yaitu berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan 

pada pelaku kejahatan sendiri. Hukuman dijatuhkan kepada 

pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki ketidakpuasan 

masyarakat sebagai akibat yang dirugikan dari kejahatan itu. 

Sedangkan, teori yang ketiga adalah teori gabungan yaitu teori 

ini menjelaskan gabungan antara teori pertama dan kedua. 

Karena pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat 

unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang 

melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Pidana adalah 

pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana dari apa yang 
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semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan yang 

dilakukan54. Menurut Ibu Monita Honeisty selaku hakim 

Pengadilan Negeri Kendal mengatakan bahwa: 

“Pidana itu diarahkan untuk membuat pelaku jera, dan tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. Berharap agar terdakwa 

setelah keluar dari penjara akan menjadi orang yang lebih 

baik lagi. Sebenarnya arah pidana itu untuk pembinaan 

makanya dinamai bukan penjara namun lembaga 

pemasyarakatan55”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 hakim Pengadilan 

Negeri Kendal terlihat hakim menggunakan teori gabungan yang 

menyatakan bahwa pemidanaan itu tidak ditujukan sebagai 

akibat atas perbuatan pelaku namun pemidanaan juga ditujukan 

untuk memberikan pelatihan dan memperbaiki diri agar setelah 

keluar dari penjara nanti ia dapat menjadi orang yang baik dan 

berguna. 

B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara 

Pidana Penggelapan 

Hakim merupakan aparat penegak hukum dan penjatuhan putusan 

pidana oleh hakim merupakan salah satu cara penegakan hukum di 

Indonesia. Oleh karena itu di dalam menjalankan fungsinya, independensi 

hakim mutlak untuk dijaga karena independensi hakim bukanlah milik 

hakim sendiri akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik dan 

milik kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, terkadang hakim dalam 

                                                           
54 Soejono, 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 38  
55 Wawancara dengan Ibu Monita Honeisty Br Sitorus selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, 

pada tanggal 18 Juni 2019 
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menjalankan fungsinya menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan 

tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal hakim, sebagai berikut:  

1. Faktor Internal  

Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terdapat 

pada hakim itu sendiri. Pada saat menjalankan tugasnya tersebut, hakim 

saat memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus terdiri dari 

3 orang hakim yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang 

hakim anggota56. Faktor internal yang bersumber dari hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu: 

a. Pengalaman hakim dalam mengadili suatu perkara; 

b. Kepekaan hakim terhadap rasa keadilan yang berkembang di 

masyarakat artinya bahwa dalam menentukan berat ringannya 

pidana harus berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan 

dan sesuai dengan aturan yang berlaku; 

c. Latar belakang pribadi, karakter dan pengalaman psikologis hakim 

selama masa hidupnya akan berpengaruh terhadap pertimbangan 

masing-masing hakim dalam suatu perkara yang diadilinya dan tentu 

pula akan berpengaruh pada vonis yang dijatuhkan di dalam 

putusannya; 

d. Kompetensi hakim dan kebijaksanaan hakim dalam menjalankan 

tugasnya 

                                                           
56 Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 



85 
 

Menurut Ibu Popi Juliyani, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal 

juga mengatakan bahwa Hambatan juga bisa muncul dari faktor internal 

apabila hakim ada panggilan diklat atau dinas diluar57. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor ini timbul dari luar diri hakim dan yang mempengaruhi hakim 

dalam menentukan putusan pelaku tindak pidana penggelapan yang 

diakibatkan dari aturan perundang-undangan, faktor masyarakat 

maupun faktor dari si terdakwa itu sendiri.58. Faktor eksternal yang 

bersumber dari hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penggelapan, sebagai berikut: 

a. Rasa keadilan di dalam masyarakat dan opini public terhadap 

suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan 

berpengaruh terhadap putusan yang akan dibuat oleh hakim; 

b. Fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan yaitu faktor 

sosial, ekonomi dan pendidikan terdakwa; 

c. Berterus terang, tidak berbelit-belit dan bersikap sopan 

Hakim dapat melihat keterangan terdakwa. apakah terdakwa 

jujur atau berterus terang, tidak berbelit dan bersikap sopan di 

dalam persidangan;  

Berdasarkan hasil penelitian kepada Ibu Monita Honeisty Br Sitorus 

selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal mengatakan bahwa didalam 

                                                           
57 Wawancara dengan dengan Ibu Popi Juliyani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada 

tanggal 18 Juni 2019 
58 Wawancara dengan dengan Ibu Retno Lastiani, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada 

tanggal 18 Juni 2019 
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mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, 

karena hakim ada sebagai penegak keadilan. Sehingga masyarakat akan 

percaya dengan wibawa seorang hakim sebagai penegak keadilan59. Maka 

dari itu dalam hal ini profesionalisme hakim sebagai aparat penegak hukum 

sangat penting, karena jika hakim menjalankan fungsi dan tugasnya tidak 

sesuai atau tidak memiliki profesionalisme maka sudah pasti hal tersebut 

akan menghambat dan mempengaruhi hasil putusan.  

Hambatan menjatuhkan suatu perkara pidana juga bisa berasal dari 

aparat penegak hukum lain yaitu Jaksa Penuntut Umum. Karena di dalam 

proses peradilan di persidangan peran jaksa penuntut umum juga 

dibutuhkan, bahwa hakim saat mengadili perkara juga mempertimbangkan 

dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka dari itu profesionalisme 

seorang jaksa dalam menentukan dakwaan menuntut seorang terdakwa jika 

diperlukan demi mendukung kelancaran hakim menjatuhkan pidana 

terhadap seseorang.  

Di dalam proses peradilan di persidangan juga terdapat hambatan-

hambatan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana. Menurut Ibu Popi Juliyani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal 

juga menjelaskan bahwa: 

“keterangan saksi dan bukti juga saling berkesesuian antara satu 

dengan yang lainnya saling mendukung, namun apabila keterangan 

saksi antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan 

maka hakim harus mencari kebenarannya, karena pidana merupakan 

kebenaran materil. Apabila tidak berkesesuaian keterangan antara 

                                                           
59 Wawancara dengan dengan Ibu Monita Honeisty Br Sitorus selaku Hakim Pengadilan Negeri 

Kendal, pada tanggal 18 Juni 2019 
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satu dengan yang lainnya itu akan menjadi hambatan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan”60.  

 

Majelis hakim dalam mengadili suatu kasus tindak pidana penggelapan 

tersebut harus mempertimbangkan antara lain saksi (saksi korban), 

keterangan terdakwa, dan saksi lainnya. Pada saat pemeriksaan di 

persidangan hakim wajib mendengarkan keterangan dari pihak untuk 

memperoleh suatu keyakinan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti 

terbagi atas 5 yaitu: 

1) Keterangan saksi 

2) Keterangan ahli 

3) Surat 

4) Petunjuk 

5) Keterangan terdakwa  

 Berdasarkan alat bukti salah satunya ada keterangan saksi,  Pasal 

185 ayat (6) KUHAP hakim harus dapat menilai kebenaran keterangan 

seorang saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 

1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

3) Alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 

memberikan keterangan tertentu; 

                                                           
60 Wawancara dengan dengan Ibu Popi Juliyani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada 

tanggal 18 Juni 2019 
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4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya. 

 Pasal 183 KUHAP menjelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa hakim menggunakan teori pembuktian berdasar 

undang-undang secara negatif. Menurut Ibu Retno listiani bahwa suatu 

pertimbangan yang paling kuat dalam memutus suatu perkara adalah dari  

keyakinan hakim itu sendiri, didasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada, 

dan keterangan satu dengan lainnya. Kuncinya hanya satu yaitu keyakinan 

hakim, apabila hakim tidak yakin ya bebas karena keyakinan hakim 

berdasarkan bukti-bukti61. 

 Berdasarkan undang-undang secara negatif teori pembuktian hakim 

hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya dua alat bukti telah 

ditentukan dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim 

didapat dari adanya alat bukti itu. Dengan demikian walaupun 

dipersidangan terdapat cukup alat bukti yang sah, namun jika hakim tidak 

berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti itu atau meskipun hakim telah 

yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh 

                                                           
61 Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 18 

Juni 2019 
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menjatuhkan pidana atas diri terdakwa atau hakim dapat membebaskan 

terdakwa62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, Hukum Acara Pidana Jilid II, Semarang: 

Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 34 




