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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Petanggungjawaban Pidana

Pertanggunjawaban pidana tidak terlepas dari adanya perbuatan pidana yang

dilakukan, diamana perbuatan pidana itu sendiri menunjuk kepada dilarangnya

suatu perbuatan. Konsep penyatuan antara perbuatan pidana dengan

pertanggungjawaban pidana mempunyai konsekuensi yang bisa dibilang tidak

adil, menurut konsep ini seorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu

dipidana sehingga dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan

dan dijatuhi pidana kalu tidak melakukan pidana tidaklah selalu dia dapat

dipidana.

Bahwa hal dipidana atau tidaknya sipembuat bukanlah bergantung pada apakah

ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau

tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah dapat juga dikatakan

dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang

menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang diancam dengan pidana

jika tidak ada kesalahan.

Seorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana,

dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat

dianggap ia dapat berbuat hal lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Ada
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atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan batin

daripada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum

mengenai batinnya, apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahan. Pompe

menyingkat kesalahan ini dengan dapat dicela (Verwijt baarheid) sedangkan

menurut simons bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan

perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian

rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Sehingga untuk dapat

dikatakan adanya kesalahan yang menyebabkan dipidananya terdakwa, maka

teradakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana;

2. Mampu bertanggung jawab;

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Ad. 1 Melakukan berarti, bahwa hanya ada satu orang yang memenuhi perumusan

perbuatan itu secara keseluruhan. Berdasarkan Yuriprudensi yang dimaksud

dengan melakukan adalah mereka yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan

yang dirumuskan dalam ketentuan pidana tanpa turut serta orang lain. Sedangkan

menurut Moch. Anwar yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pelaku

sempurna/penuh, yaitu yang melakukan suatu perbuatan dengan memenuhi semua

unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yag melakukan

perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.
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Ad.2 Mampu bertanggungjawab

Menurut Roeslan Saleh bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus

memenuhi tiga syarat :

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya;

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam

pergaulan masyarakat;

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan

perbuatan.

Sedangkan menurut pakar hukum lain “mampu bertanggungjawab adalah mampu

untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan

keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya”. Dapatlah dikatakan

bahwa menentukan kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu faktor

akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan

yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan fakor kehendak,

yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana

diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Simons mengatakan bahwa dalam mengatakan bahwa hukum positif kemampuan

betanggung jawab tidak dipandang sebagai perbuatan pidana (strafbaar feit)

melainkan sebagai suatu keadaan persoonlijk yang menghapuskan pidana, berbeda

pendapat dengan Langmeyer apabila terdapat keragu-raguan mengenai hal dapat

dipertanggungjawabkan ini maka putusannya haruslah menguntungkan bagi si

terdakwa, yaitu tidak dipidana.
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Ad.3 Kesengajaan dan kealpaan  merupakan bentuk dari kesalahan, tidak adanya

salah satu diantara keduanya berarti pula tidak ada kesalahan, maka tidak

dipidana. Menurut Menteri Kehakiman dalam jawaban pemerintah ketika

membahas rancangan KUHP dikatakan : “Yang diamaksud kesengajaan adalah

perbuatan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang

tertentu”. Kesengajaan itu ada dalam tiap-tiap kelakuan terhadap mana kehendak

kita ditujukan, akibat yang diamaksudkan dengan itu telah kita bayangkan terlebih

dahulu.

Mengenai pengertian kesengajaan ini dalam kepustakaan dikenal beberapa teori,

diantaranya teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori

yang memandang bahwa tiap-tiap bentuk dari kesengajaan dapat diterangkan dari

proses kehendak. Menurut teori ini yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu

hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya, lebih lanjut dapat dikatakan

bahwa kehendak adalah merupakan arah yang berhubungan dengan motif dan

tujuannya. Sedangkan menurut teori pengetahuan yang penting adalah apakah

yang dibayangkan atau diketahui pembuatnya itu, jika kita mengikuti teori

pengetahuan untuk membuktikan tentang kesengajaan kita dapat menempuh dua

jalan yaitu :

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan

tujuannya, atau

2. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang

dilakukannya beserta akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang

menyertainya.
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Sedangkan menurut Roeslan Saleh bahwa untuk adanya kealpaan haruslah

dipenuhi dua syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh

hukum dan tidak berhati-hati sebagaimana oleh hukum.

Ad. 4 Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapusakan kesalahan dari pelaku,

yang berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa

dan tidak dipidananya seseorang yang telah mencocoki rumusan delik disebabkan

karena tidak pantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya orag itu dipersalahkan,

maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela disebut sebagai hal-

hal yang dapat dimanfaatkannya.Roeslan Saleh mengatakan  bahwa daya

memaksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP adalah sebagai alasan pemaaf

sedangkan menurut Jonkers daya memaksa adalah alasan pembenar. Pangkal

perbedaan pendapat ini adalah adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiel

menganggap bahwa yang dinamakan hukum itu bukan hanya yang tercantum

dalam undang-undang tetapi juga yang terdapat dalam peraturan yang tidak

tertulis, sedangkan ajaran sifat melwan hukum yang formal menganggap bahwa

yang dinamakan hukum adalah yang tercantum di dalam undang-undang. Jadi

dapat dikatakan daya memaksa yang tercantum dalam pasal 48 KUHP merupakan

suatu alasan pemaaf sebagaimana diungkapkan oleh Roeslan Saleh.

B. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku

(pleger) merupakan arti pembuat (dader) dalam pandangan yang sempit. Pembuat
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itu sendiri merupakan bagian dari penyertaan, yang menurut Pasal 55 KUHP

terdiri dari :

1. Pelaku (pleger);

2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);

3. Yang turut serta (medepleger);

4. Penganjur (uitlokker).

Ad.1 Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang

memenuhi rumusan delik. Menurut peradilan Indonesia pelaku adalah orang yang

menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang

bertanggungjawab.

Ad.2 Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang

melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedang perantara itu hanya

diumpamakan alat, dengan demikian pada doenpleger ada dua pihak yaitu

pembuat langsung dan pembuat tidak lansung. Pada doen pleger terdapat unsur-

unsur :

1. Alat yang diapakai adalah manusia;

2. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);

3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ad.3 Menurut MvT orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan

sengaja turut berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu, sedangkan menurut

Pompe turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana ada tiga

kemungkinan :
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1. Masing-masing memenuhi rumusan delik;

2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik;

3. Tidak seorangpun memenuhi rumusan delik, tetapi mereka bersama-sama

mewujudkan delik itu.

Syarat untuk adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada

pelaksanaan bersama secara fisik.

Ad.4 Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan

suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh

Undang-Undang. Perbedaan antara penganjur dengan menyuruh melakukan yaitu:

1. Pada penganjur orang yang digerakannya dengan menggunakan sarana-sarana

tertentu sedangkan pada menyuruh lakukan sarana untuk menggerakannya

tidak ditentukan (tidak liminatif),

2. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan

pada menyuruh lakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pengertian di atas, syarat penganjuran yang dapat dipidana yaitu :

1. Adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan

perbuatan yang terlarang,

2. Menggerakannya dengan menggunakan upaya-upaya seperti tersebut dalam

undang-undang,

3. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut

diatas,

4. Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau

percobaan melakukan tindak pidana,
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5. pembuat materiil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda yaitu tindak pidana

penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam Buku ke II Bab XXIV KUHP. Kata

penggelapan suatu terjemahan dari kata “Verduistering”dalam bahasa belanda.

(PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1999 : 174).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Istilah penggelapan berasal dari

kata”gelap”yang memiliki arti tidak terang atau kelam, lalu ditambahkan dengan

awalan ”pe” yang menjadi kata penggelapan yang mengandung arti dari pelaku

suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-

terangan, dan kemudian ditambah lagi akhiran “an” menjadi kata penggelapan.

(WJS. Poewardarminta,1996 : 306).

Dengan demikian pengertian penggelapan yaitu merupakan suatu perbuatan yang

mengakibatkan sesuatu hal yang tadinya terang menjadi gelap, contohnya: A

meminjam sebuah laptop dari seorang teman yaitu B, lalu tanpa sepengatahuan B,

laptop tersebut dijual oleh A. Dari kasus yang ada didalam contoh tersebut maka

lebih tepat apabila digunakan penyalahgunaan kepercayaan. (Prof. Lamintang dan

C. Djisman Smosir, 1999 : 174).

Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tindak

pidana umumnya dibagi dalam dua golongan, Yaitu kejahatan dan pelanggaran.
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Menurut doktrin pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP

adalah kejahatan berdasarkan pada “recht delicten”, artinya perbuatan itu

menimbulkan ketidakadilan oleh karenanya perbuatan itu harus dibalas juga

dengan ketidakadilan, dan pada pelanggaran yang dijadikan dasar adalah karena

pembentukan Undang-Undang menyatakan demikian atau disebut dengan “wet

delicten”. Mengenai kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan Kejahatan

diperinci menjadi empat bagian, yaitu :

1. Kejahatan terhadap negara ;

2. Kejahatan terhadap harta benda ;

3. Kejahatan terhadap benda dan nyawa orang lain ;

4. Dan beberapa kejahatan lain.

(R.Soesilo, 1995 : IV).

Berdasarkan pada perincian tentang kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan

diatas, maka tindak pidana penggelapan ini termasuk dalam golongan kejahatan

terhadap harta benda. Dalam KUHP, tentang tindak pidana penggelapan diatur

dalam Buku II Bab XXIV dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. pengertian

dari tindak pidana penggelapan menurut KUHP, dalam Bentuk pokok diatur

dalam Pasal 372, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai
pemilik sendiri (aich foeeigenen) barang sesuatu atau seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan pidana penjara
paling lama (4) empat tahun atau denda paling banyak (600) enam ratus
rupiah. “ (Molyatno, 1998 : 159).

Apabila kita perhatikan antara tindak pidana penggelapan dan pencurian hampir

ada persamaan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP,
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perbedaannya adalah bila didalam tindak pidana pencurian barang sesuatu itu

belum berada ditangan si pelaku, setelah pencurian dilakukan barulah barang

sesuatu itu berada dalam kekuasaannya, sedangkan pada tindak pidana

penggelapan barang sesuatu itu sudah berada pada si pelaku dan berada padanya

sesuatu itu didapat dengan tidak melawan hukum. Sedangkan persamaannya

adalah antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penggelapan sama-

sama dengan melawan hukum memiliki sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki

bagi dirinya sendiri.

Penggelapan adalah merupakan suatu delik formil, yaitu suatu delik yang terdiri

dari perbuatan manusia, atau delik komisiones, yaitu suatu tindak pidana yang

terjadi karena suatu perbuatan aktif, yang padanya ialah delik komisiones, yaitu

delik atau tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat atau tidak

melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya oleh Undang-Undang, misalnya

tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 164 KUHP, yaitu :

“Mengenai suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang
disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, dan 187 dan
pada saat kejahatn masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak
memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, atau kepada
yang terancam, diancam apabila kejahatan itu dilakukan, dengan pidana
paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus
rupiah.” (Bambang Poernomo, 1999 : 74).

D. Macam-macam Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya

Macam-macam tindak pidana penggelapan dan unsur-unsurnya ini diatur dalam

KUHP Buku II Titel XXIV dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Berdasarkan

perumusan yang dibuat dalam Pasal-Pasal tersebut, maka tindak pidana

penggelapan dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu :
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1. Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP) ;

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP) ;

3. Penggelapan Kualifikasi atau dalam Jabatan (374-375) ;

4. penggelapan yang dilakukan dilingkungan keluarga.

(PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1999 : 4).

Ad 1 Penggelapan Biasa (dalam bentuk pokok)

Penggelapan  dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan

bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Pasal 372 KUHP bunyinya yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik

sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi

yang ada dalam kekuasaannya, diancam karena penggelapan dengan pidana

penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam ratus rupiah”

Dari bunyi di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan

memiliki unsur-unsur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

a) Memiliki;

b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

c) Barang yang ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif

a) Dengan sengaja;

b) Dengan melawan hukum.

(Moch. Anwar, 1990 : 35)
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Unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas akan diuraikan secara lebih terperinci

sebagai berikut :

(a) Unsur Memiliki

Pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raag tertanggal 26 Maret 1906 adalah :

“Pemegang barang yang menguasai, mengakui sebagai pemilik sendiri,

bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan

dari sifat hukum dengan mana barang itu dikuasainya.”

(Soenarto,Soedibroto, 1991 : 230)

Pengertian penggelapan yang termuat dalm Pasal 372 KUHP menurut Moelyatno,

yang diterjemahkan didalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

“Mengakui sebagai milik sendiri, sesungguhnya juga dapat diartikan
sebagai menganggap sebagai milik sendiri, selanjutnya Moelyatno
menyatakan karena kedua-duanya menunjukan kepada suatu sikap batin
tertentu, yaitu kepunyaanku. Dalam bahasa daerah Jawa Tengah yang
lebih tepat adalah mendaku.” (Moelyatno, 1978 : 8).

Menurut PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, tentang istilah memiliki, pada

dasarnya sama saja dengan kedua pendapat diatas, hanya saja mereka

menambahkan dengan kata-kata “seolah-olah”, sehingga menjadi “seolah-lah ia

adalah pemiliknya”. (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1990 : 178).

Menurut pendapat Tresna, apabila seseorang memiliki suatu barang sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, mempunyai tanda-tanda misalnya,

dengan menjual, mengadaikan, memberikan kepada orang lain (pihak ketiga),

seakan-akan dialah pemiliknya. Begitu juga jika ia menolak mengembalikan

barang yang ada padanya kepada yang memilikinya, dan juga jika ia menerima
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lebih dari yang semestinya serta kelebihan itu tidak dikembalikan kepada yang

punya.

(b) Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menurut Moelyatno, barang berarti suatu objek hak milik, karenanya Noyon

Langenmeyer didalam pengertian tersebut, termasuk juga binatang-binatang dan

benda-benda tidak bergerak. (Moelyatno, 1998 : 17)

Menurut R.Soesilo, pengertian barang ialah sesuatu yang berwujud, termasuk pula

binatang-binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan

sebagainya. Dan di dalam pengertian barang ini termasuk pula “daya listrik”, yang

walaupun tidak berwujud, akan tetapi di alirkan pada kawat dan pipa. Barang di

dalam pengertian ini tidak perlu harus mempunyai nilai ekonomis, karena itu

mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) dengan tidak

seizin wanita tersebut, meskipun hanya dua helai, hal ini dilarang. (R. Soesilo,

1999 : 198).

(c) Barang yang ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan.

Dalam KUHP terjemahan Moelyatno, mengenai penggelapan yang diatur dalam

Pasal 372, tidak menggunakan istilah “ barang berada di tangannya bukan karena

kejahatan” , tetapi menggunakan istilah “..... Barang itu dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan”. (Moelyatno, 1978 : 130).

Dalam hal unsur sebagaimana yang dimaksud diatas maka penulis cenderung

lebih sependapat dengan apa yang telah dinyatakan oleh Moelyatno, karena arti

dari “barang itu dalam kekuasaannya” telah mengandung suatu pengertian barang
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itu berada dalam kekuasaannya dalam hal ini benar-benar menunjukan bahwa

barang tersebut berada ditangannya serta dapat pula diartikan bahwa itu berada

ditangannya tetapi berada dalam kekuasaannya.

(d) Unsur sengaja

Tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, di atur dalam KUHP hal ini tidak

dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi pengertian “sengaja” dapat

ditemukan dalam Criminal Werboek tahun1809 Pasal 21, yaitu mempunyai arti

sebagai berikut :”...yang membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang

dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” (E. Utrecht, 1990 : 301).

Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP tidak semuanya

mencantumkan unsur kesengajaan dengan tegas, menurut teori hukum pidana,

apabila di dalam rumusan suatu delik (tindak pidana) tidak mencantumkan dengan

tegas unsur kesengajaan, maka unsur-unsur tersebut telah dianggap tercakup di

dalamnya, berarti tidak perlu dibuktikan, tetapi bila kesengajaan disebutkan

dengan tegas dalam suatu rumusan delik atau tindak pidana, maka unsur tersebut

harus dibuktikan dan semua kalimat yang berada dibelakang unsur tersebut

diliputi oleh unsur kesengajaan unsur tersebut.

Dalam Pasal 372 KUHP unsur kesengajaaan ini dapat diartikan sebagai

pengetahuan dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan terhadap

perbuatannya. Apabila diperhatikan ternyata dalam Pasal 372 KUHP tentang

tindak pidana penggelapan unsur  sengaja atau kesengajaan diletakkan di muka

unsur-unsurnya yang lain dan hal ini membawa konsekwensi bahwa semua unsur-
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unsur sengaja diliputi oleh kesengajaan, maksudnya semua perbuatan atau unsur

harus pula diketahui dan kemudian adalah adanya kesengajaan.

(e) Unsur melawan hukum

Mengenai unsur melawan hukum ini Roeslan Saleh, dengan mengutip pendapat

Langenmeyer, menyatakan bahwa :

“Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-
perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, membentuk undang-
undang memberitahukan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana, apabila
pembentuk undang-undang memandang suatu perbuatan sebagai
melawan hukum atau selanjutnya di pandang seperti demikian.
Perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa untuk melarang perbuatan yang

tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat memandang keliru, tidak

termasuk akal. (Roeslan Saleh, 1999 : 7).

Suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila pembentuk Undang-Undang

menyebutkan perbuatan itu bersifat melawan hukum ini merupakan unsur yang

teramat penting bahkan merupakan sesuatu yang mutlak dari perumusan suatu

delik (tindak pidana) itu sendiri. Akan tetapi pembentuk Undang-Undang sendiri

dalam merumuskan Undang-Undang sendiri dalam rumusan delik (tindak pidana)

ternyata bahwa dalam peraturan, tidak semua rumusan tindak pidana

mencantumkan dengan tegas unsur melawan hukumnya ini. Dalam KUHP pada

umumnya lebih banyak rumusan yang tidak memuat unsur melawan hukum

dengan tegas, jika dibandingkan dengan rumusan tindak pidana yang memuat

unsur melawan hukum dengan tegas.



32

Walaupun unsur melawan hukum itu tidak disebutkan dengan tegas dalam suatu

perumusan Undang-Undang, namun kita dapat menganggap bahwa unsur tersebut

selalu menjadi unsur suatu tindak pidana yang dinyatakan dalam Undang-Undang.

(E. Utrecht, 1990 : 268).

Ad.2 Penggelapan Ringan

Mengenai penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP, yaitu berbunyi :

“Apabila yang digelapkan bukan binatang ternak yang harganya tidak

lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenal sebagai penggelapan ringan,

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda enam puluh

rupiah”

Dalam Pasal tersebut diatas, dapat diketahui penggelapan ringan sama saja dengan

penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, hanya saja diisyaratkan bahwa

“... apabila yang digelapkan itu binatang ternak dan harganya tidak lebih dari dua

puluh lima rupiah...”, dan ketentuan Pasal tersebut dapat diuraikan dengan unsur-

unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan, yaitu :

a) Bukan ternak;

b) Harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Menurut Tresna, letak Khususnya adalah bahwa ternak dan hewan di negara

agraris seperti di Indonesia, adalah milik rakyat yang penting sekali artinya, baik
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secara harta kekayaan maupun sebagai alat untuk mengerjakan pertanian,

sehingga pembentuk undang-undang memandang perlu menjamin keamanan

binatang-binatang ternak tersebut.(Tresna, 1992 : 244).

Bahwa yang menyatakan itu bersalah bukan ternak, karena pencurian ternak justru

merupakan unsur yang memberatkan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 373

KUHP. Sehingga pembentuk undang-undang memandang ternak sebagai suatu

“benda Khusus”, hal ini berdasarkan penjelasan JE.Jonkers. (PAF. Lamintang dan

C. Djisman Samosir, 1999 : 209).

Ad.3 Penggelapan Dengan Kualifikasi atau dalam Jabatan

Mengenai penggelapan dengan kualifikasi ini diatur dalam Pasal 374 KUHP dan

Pasal 375 KUHP, Pasal 374 KUHP menyebutkan :

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

pencahariannya atau karena mendapat upah karena itu, diancam pidana

penjara paling lama lima tahun.”(Moelyatno,1998 :130).

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP diatas

adalah :

1. Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan hukuman bagi seseorang

yang menguasai barang, yaitu karena :

a) Hubungan kerja sebagai pribadi ;
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b) Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi ;

c) Memperoleh upah.

Hubungan kerja antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang yang

memberikan kepercayaan pada unsur terakhir diatas adalah dalam lingkungan

pekerjaan pemerintah. Hubungan sosial ini memperlihatkan dua status orang yaitu

pelaku dalam status lemah, sedangkan pihak lain orang yang memberikan

kepercayaan dalam status yang kuat. Hubungan kerja secara pribadi merupakan

hubungan antara pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya dalam lingkungan

pekerjaan, misalnya hubungan atara karyawan dengan majikannya, dalam hal ini

adalah karyawan swasta.

Hubungan ini terwujud dalam hubungan pekerjaan dengan majikan, seperti

pelayan toko, karyawan PT terhadap direksi. Hubungan kerja yang dimaksud

disini adalah apabila seseorang tersebut melakukan suatu pekerjaan, bagi orang

lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang ini yang pekerjaanya menguasai suatu

benda bukan karena kejahatan, berarti dengan demikian ia telah melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan sifat dan haknya terhadap benda tersebut.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan menguasai barang dengan memperoleh

upah dan imbalan, yaitu apabila seseorang itu mendapat upah dari suatu yang

dikerjakannya.

Pasal 375 berbunyi :

“penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang
untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengakuan, pengurusan
atau pelaksanaan surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan
terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
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Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 375 KUHP

tersebut diatas, yaitu :

1. Unsur-unsur penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :

a) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu disimpan ;

b) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatannya sebagaimana

wali, pengampun, kuasa atas harta yang ditinggalkan pemiliknya dan

pengurus lembaga sosial atau yayasan.

(HAK. Moch Anwar, 1999 : 38).

Penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini, dalam kewajiban ini

adalah akibat dari hubungan barang itu dengan barang-barang yang harus

diurusnya. Tentang keadaan memaksa menurut R. Soesilo dapat diartikan dengan

menyimpan barang itu karena keadaan yang memaksa, misalnya karena banjir,

kebakaran dan malapetaka lainnya. Hal yang demikian dihubungkan dengan Pasal

1703 KUHPerdata, yaitu yang mengatur tentang mangatur penitipan barang

kepada sesorang, penitipan ini terpaksa dilakukan guna keselamatan dan

keamanan barang-barang itu sebagai akibat dari timbulnya malapetaka. Begitu

pula terhadap orang yang karena jabatannya terpaksa menerima suatu barang

untuk disimpan baik sebagai wali, pengakuan, kuasa, pengurus yang

melaksanakan wasiat maupun pengurus lembaga sosial.
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Ad.4 Penggelapan yang dilakukan dilingkungan keluarga

Penggelapan ini diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai

berikut:

Menurut Pasal tersebut pada prinsipnya sama dengan tindak pidana pencurian,

maka tindak pidana penggelapan apabila dilakukan di lingkungan keluarga,

berlaku pula ketentuan yang termuat dalam Pasal 376 KUHP, yang bunyinya

adalah :

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah

suami (istri) dari orang yang kena kejahatannya, dan tidak terpisah meja dan

tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka pembuat atau pembantu tidak

mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika ini adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah

harta kekayaan atau ia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik garis

keturunan lurus, maupun dari garis menyimpang derajat kedua, maka ada

pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matrialkhaat kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain

dari bapak, maka  aturan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan pada Pasal diatas adalah :

1. Unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372

KUHP;

2. Unsur harus adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, apabila

tindak pidana dilakukan oleh :

a) Suami, istri yang terpisah meja dan tempat tidur;
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b) Anggota keluarga dalam garis lurus

c) Anggota keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat kedua.

3. Sedangkan pelakunya yang tidak termasuk pada golongan di atas dapat

dilakukan penuntutan tanpa harus diadakan pengaduan.

Utrecht dalam bukunya mengulas bahwa sebenarnya tindak pidana penggelapan

dalam jenis ini adalah persoalan keluarga sendiri, yang pada prinsipnya alat

perlengkapan negara tidak mencampurinya, sebab apabila perlengkapan negara

mencampurinya mungkin hubungan keluarga tersebut akan hancur. Atas dasar

itulah maka persoalan penggelapan yang dilakukan dilingkungan keluarga ini

diserahkan pada keluarga tersebut sendiri dalam penyelesaian melalui alat

perlengkapan negara, maka diperlukan adanya suatu pengaduan bersyarat untuk

dilakukan penuntutan. Namun kadang kala ada hal yang terjadi pada saat alat

perlengkapan Negara telah ikut campur, lalu keluarga yang bersangkutan

menyadari keterlanjurannya, sehingga mereka melakukan perdamaian. Dan

selama perkara ini belum diperiksa oleh hakim, maka perkara tersebut dapat

ditarik kembali. Sedangkan jika pengaduan sudah ditarik kembali maka tidak

boleh untuk diajukan kembali bagi yang kedua kali. (E. Utreht, 1990 :254)

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji

dengan empat kreteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
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4. bermanfaatkah putusanku ini? (Lilik Mulyadi, 1996 : 136).

Praktiknya walaupun telah beritik tolak dari sifat /sikap seorang hakim yang baik,

kerangka landasan berpikir/bertindak dan melalui empak buah titik pertanyaan

tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tak luput dari

kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekuranghati-

hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu

yang luput dan kerap kurang diperhatikan dalam membuat keputusan.

Apabila diperinci secara lebih mendalam, intens, dan detail, aspek-aspek yang

kerap muncul dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan pada

praktik peradilan, lazimnya dapat berupa:

1. Kelalaian, kekuranghati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam

lingkup hukum acara pidana yang tidak mengakibatkan putusan batal demi

hukum, tetapi hanya sekedar “diperbaiki” oleh pengadilan tinggi/Mahkamah

Agung. Apabila diuraikan lebih jauh, hal ini dapat disebatkan oleh beberapa

hal, antara lain, yudex facti tidak secara teliti dan intens mengindahkan

beberapa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yudex facti tidak

mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terhadap rumusan

atau kualifikasi dari tindak pidana, yudex facti dalam menjatuhkan pidana

dirasakan tidak adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa,

dan sebagainya.

2. Kelalaian, kekuranghati-hatian dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam

lingkup hukum acara pidana/formeel strafrecht yang menagakibatkan putusan

batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void). Apabila sampai
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demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh

pengadialan tinggi atau putusan yudex facti (pengadilan negeri/pengadilan

tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi/Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

3. kekeliruan/kekhilafan, kesalahan penerapan hukum, dan kesalahan

menafsirkan unsur-unsur (bestandelen) dari suatu tindak pidana, baik tindak

pidana umum (ius commune) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP sebagai hukum pidana khusus

(ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht) (Lilik Mulyadi, 1996 :

137-146)

putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga

atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum,

terdakwa, atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah

terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan

setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin

meninggalkan ruangan sidang.

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud diatas, dicatat dalam

buku himpunan putusan yang disediakan khusus keperluan itu dan isi buku

tersebut sifatnya rahasia (Pasal 192 ayat (7) KUHAP). Dengan tegas dinyatakan

bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala

sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).
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Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula pula pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili.”

Pendapat Lilik Mulyadi (1996 : 199), dengan visi bahwasanya putusan hakim

merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga harus

mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan

yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut

diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi

hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan

hukum (onvoldoende gemotiverd).

Lazimnya, dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-

pertimbangan yuridis” dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang

bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil

pemeriksaan sementara (voor onderzoek), sedangkan fakta-fakta yang terungkap

dalam pemeriksaan sidang (gerechtelijk onderzoek) yang menjadi dasar-dasar

pertimbangan bagi putusan pengadilan (Harun M. Husein, 2005 : 118).
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Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari

tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim harus menguasai aspek

teoritik dan praktik, pandangan dokterin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang

sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan putusannya.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan

merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada

pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari

suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Hal ini

sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang

diamaksud adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk,

keterangan ahli (Andi Hamzah,2005 : 306).

Secara asumtif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dalam

proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan yang tidak

mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Kekuasan Kehakiman :

(1) Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.
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(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Dipertegas lagi dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai

berikut: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

putusan tersebut, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

menggali”.

Adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

tersebut menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim

selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (strafsoort), ukuran

pidana atau berat ringannya pidana (strafmaat) dan cara pelaksanaan pidana (straf

modus atau sraf modolitet), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan

hukum ( rehtsvinding) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang.

Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi

hakim juga dapat menemukan hukum (rehtsvinding) dan akhirnya menerapkan

sebagai keputusannya.
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