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ABSTRAK 

 

Simatupang, Listianita. 2016. Pertimbangan Hakim terhadap Pengalihan Objek 

Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. Anis Widyawati, S.H., M.H. dan Rahayu Fery 

Anitasari, S.H., M.Kn. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Jaminan Fidusia 

 

Fidusia adalah pengalihan yang sifatnya contitutum possesorium. Dampak 

hubungan hukum yang berdasar kepercayaan, pengalihan objek jaminan fidusia 

oleh debitur dapat terjadi tanpa sepengetahuan kreditur. Hakim sebagai sentral 

dalam persidangan dapat menjatuhkan putusan penjara terhadap pelaku sebagai 

bentuk penegakan dan perlindungan hukum. Hakim memberikan putusannya tentu 

tidak lepas dari pertimbangan hakim di dalamnya. Oleh karena itulah yang dikaji 

oleh penulis dalam penelitian ini yakni terkait (1) faktor-faktor yang dominan 

menjadi landasan hakim untuk memutus perkara berdasarkan Pasal 372 KUHP; 

(2) alasan hakim memutus perkara Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dengan 

kualifikasi tindak pidana penggelapan bagi perlindungan hukum kreditur; dan (3) 

perlindungan hukum kreditur berdasarkan putusan hakim perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan yang menjadi landasan hakim 

dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr; mengetahui dan menganalisa 

alasan hakim memutus berdasarkan kualifikasi tindak pidana penggelapan; dan 

untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan putusan hakim. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data 

penelitian ini adalah: data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui 

studi pustaka. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Lokasi penelitian 

adalah Pengadilan Negeri Purworejo dan Kejaksaan Negeri Purworejo. 

 Hasil dan pembahasan penulis menunjukkan bahwa: Pertama, faktor-

faktor yang dominan menjadi landasan hakim adalah hukum pidana sebagai dasar 

pertimbangan hakim yakni terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan asas 

pembuktian; terdakwa sebagai pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan 

dan meringankan terdakwa; dan tuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan 

penilaian jaksa terhadap fakta dan pembuktian melalui tuntutan. Kedua, alasan 

hakim memutus berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan adalah 

dengan diperolehnya kaidah hukum bahwa terpenuhinya asas minimum 

pembuktian disertai keyakinan hakim, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan 

fidusia yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah perbuatan 

menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak/ kepercayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Ketiga, perlindungan hukum 

kreditur melalui putusan hakim telah terpenuhi melalui dipertimbangkannya 

dakwaan dan tuntutan sehingga dikenakan pidana penjara bagi debitur/ terdakwa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu prinsip Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat  UUD 

1945) adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. 

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka serta bebas dari 

segala campur tangan pihak kekuasaan di luar badan peradilan dalam 

menyelenggarakan peradilan demi menegakkan keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum yang memberi pengayoman bagi masyarakat. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai kekuasaan 

negara yang merdeka menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara menerapkan 

dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Hakim atau pengadilan tidak 

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman).  

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena disamping 

mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, hakim juga bertanggung
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 jawab langsung kepada Sang Pencipta. Oleh karena itulah dalam memutuskan 

suatu perkara tindak pidana, hakim memiliki beberapa pertimbangan sebelum 

putusan final dijatuhkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan 

kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus 

adil dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya 

bagi masyarakat. 

Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap 

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara 

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

Melalui sidang permusyawaratan tersebut, pendapat dan pertimbangan dari setiap 

hakim ini akan menjadi suatu mufakat bulat yang selanjutnya akan menjadi 

pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku 

pengalihan objek jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dipengaruhi oleh unsur-unsur Pasal 372 KUHP 

mengenai tindak pidana penggelapan yang dilanggar dan Pasal 36 Undang-

Undang Jaminan Fidusia. Fakta-fakta hukum di persidangan disertai hal-hal yang 

memberatkan serta meringankan terdakwa menjadi penentu pidana apa yang akan 

dikenakan oleh hakim. Oleh karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana itu melalui proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor 

apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 
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pelaku pengalihan objek jaminan fidusia dan dasar hukum yang melandasi hakim 

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan 

fidusia. 

Pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur 

Rio Chandra terhadap kreditur PT. Adira Finance yang terjadi di Purworejo pada 

tahun 2014 yang diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Purworejo 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, terdakwa (debitur Rio Chandra) dijatuhi 

hukuman selama 10 bulan penjara oleh hakim berdasarkan Pasal 372 KUHP. Hal 

itu karena hakim memiliki pertimbangan sendiri terhadap tindakan pengalihan 

objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa. 

Sebelumnya, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa: 

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa 

Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, 

mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui 

melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas 

piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa 

Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia. 

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 

menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, 

kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

Penerima Fidusia. 

 

Jika mengkaji ketentuan Pasal 23 khususnya ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya perbuatan 

mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat dikenakan sanksi pidana 
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berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia yang mengatur sebagai berikut: 

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau 

menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan 

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 

Namun melalui pertimbangan hakim, hakim lebih memilih mengenakan 

Pasal 372 KUHP dan mengkualifikasikan pengalihan objek jaminan fidusia oleh 

debitur sebagai tindak pidana penggelapan. Hal inilah yang membuat penulis 

ingin menelusuri lebih dalam terkait faktor-faktor apa yang dominan menjadi 

landasan hakim untuk memutus perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr 

berdasarkan Pasal 372 KUHP, serta alasan hakim memutus perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasarkan kualifikasi sebagai tindak pidana 

penggelapan bagi perlindungan hukum kreditur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hendak melakukan 

penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul 

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK 

JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis perlu mengindentifikasikan terhadap masalah yang akan penulis teliti 

yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yang diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan/ seijin 

kreditur. 

2. Pertimbangan hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia. 

3. Penerapan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam menerapkan peraturan 

hukum untuk penjatuhan Putusan terhadap terdakwa. 

4. Penegakan dan perlindungan hukum kreditur melalui putusan hakim. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain : 

1. Faktor-faktor yang dominan menjadi landasan hakim untuk memutus perkara 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

2. Alasan hakim memutus perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasarkan  

kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan. 

3. Perlindungan hukum keditur melalui putusan hakim. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis 

angkat dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan tersebut  adalah:  

1. Faktor-faktor apa yang dominan menjadi landasan hakim untuk memutus 

perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr? 
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2. Mengapa dalam perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hakim memutus 

berdasarkan kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan bagi perlindungan 

hukum kreditur? 

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan putusan Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan menjadi landasan hakim untuk 

memutus perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan hakim memutus perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasarkan  kualifikasi sebagai tindak pidana 

penggelapan bagi perlindungan hukum kreditur. 

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur melalui putusan hakim 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, 

penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari 

penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin 

penulis dapatkan adalah : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sarana pembangunan di bidang sistem hukum yang berkaitan dengan 
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penegakan hukum di Indonesia dalam rangka memperoleh kepastian dan 

perlindungan hukum pada umumnya dan khususnya berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum baik hukum pidana ataupun hukum jaminan 

fidusia sehingga menambah referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu 

hukum.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berupa masukan bagi pemerintah maupun lembaga pembiayaan 

konsumen dan juga masyarakat dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama 

ketentuan yang menyangkut pengalihan objek jaminan fidusia yang 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan agar pembaca dapat dengan segera 

mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan 

mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan yang 

digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah 

(skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Sistematika 

tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 
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motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi pembahasan mengenai landasan, konsep serta teori-teori yang 

dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan 

pengalihan objek jaminan fidusia, pertimbangan hakim, dimensi 

penegakan hukum oleh hakim dalam putusan, dan dimensi 

perlindungan hukum oleh hakim dalam putusan. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Berisikan penjabaran dari metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis. Adapun metode penelitian memuat tentang pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan 

bahan hukum, lokasi penelitian dan teknik analisis bahan hukum. 

Metode penelitian ini yang menjadi alat bantu atau teknik pengumpulan 

data yang dibutuhkan penulis untuk mendapatkan informasi atau data 

yang dibutuhkan untuk melengkapi tulisan ini. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Dalam bab ini akan disajikan mengenai data-data yang 

diperoleh pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui 

wawancara dan studi dokumen berupa buku literatur dan Putusan 

Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

BAB 5 PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran kepada pihak 

terkait berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan 

yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis merasa perlu untuk menjaga orisinalitas penulisan ini dengan 

memberikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai 

hal-hal yang terkait dengan Jaminan Fidusia. Dalam hal penelitian yang mereka 

lakukan akan dipaparkan inti dari penelitian yang mereka lakukan sehingga pada 

akhirnya kelak diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda 

atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. 

Tulisan pertama yang penulis paparkan diambil dari jurnal yang ditulis oleh 

Yoan Budiyanto dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga 

Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek 

Jaminan Fidusia”, yang mana dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa penelitian 

yang telah dia lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur 

dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap musnah atau dialihkannya objek 

jaminan fidusia ada yang bersifat preventif dan ada juga yang represif. 

Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk melindungi kreditur yang bersifat 

preventif menggunakan 2 sistem yaitu sistem pendaftaran jaminan fidusia dan 

mengasuransikan objek jaminan. Sedangkan yang bersifat represif adalah dengan 

pengaturan ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan 

objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-
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Undang Jaminan Fidusia. Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda 

jaminan fidusia yang musnah atau dialihkan dalam suatu perjanjian pembiayaan 

konsumen menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah debitur tetap 

bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawabannya adalah mengembalikan 

pinjaman kredit baik menggunakan klaim asuransi ataupun tanggungjawab penuh 

oleh debitur (Yoan Budiyanto, 2012, jurnal Magister Kenotariatan ini di akses 

dari: http://hukum.ub.ac.id/wp.content/uploads/2013/07/yohanjadi.pdf). 

Terhadap tulisan ini, komentar penulis adalah menemukan sebuah 

permasalahan yang mana dalam hal ini dinyatakan bahwa bentuk perlindungan 

preventif dengan dua sistem tersebut masih belum diterapkan dengan sepenuhnya. 

Selain itu dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai bentuk 

perlindungan hukum represif yang diputuskan oleh hakim bagi para pihak selain 

dari yang diamanatkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini untuk 

mengetahui penerapan pidana materiil oleh para penegak hukum dalam pemberian 

perlindungan hukum bagi kreditur. 

Tulisan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Fatma Paparang dengan judul 

“Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, 

dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum No.2 Vol. 1 Tahun 2014, yang mana 

dalam penelitian yang dia lakukan menyebutkan bahwa pengaturan tentang 

jaminan fidusia dalam praktik memang agak berbeda dengan sistem penjaminan 

lainnya yang agak rumit. Mekanisme dan proses pemberian kredit dalam fidusia 

lebih sederhana karena hanya terfokus pada mekanisme pembebanan dan 

http://hukum.ub.ac.id/wp.content/uploads/2013/07/yohanjadi.pdf
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pendaftaran. Namun walau demikian penjaminan fidusia masih mengalami 

kendala seperti: 

a) permasalahan di sekitar dasar kepercayaan. Hal ini terkait dengan 

penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebeut disebut 

sebagai fiduciare eigendom overdracht; 

b) kesengajaan salah satu pihak untuk berbuat melawan hukum; dan 

c) terkait dengan jaminan perorangan. 

Penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan 

fidusia yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia 

merupakan suatu teori jaminan. Bagaimana kalau satu pihak beritikad buruk, tentu 

harus tegas batasan pengaturan tentang itikad buruk yakni dengan adanya 

pemberian kepastian hukum bagi para pihak (Fatma Paparang, diakses dari: 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/7220/

6724). 

Terhadap tulisan ini, komentar penulis adalah bahwa jurnal yang ditulis oleh 

Fatma Paparang lebih memfokuskan pada eksistensi pelaksanaan jaminan fidusia 

secara umum, yang mana juga hal ini mendukung pokok bahasan penulis. Yang 

membedakan tulisan Fatma Paparang dengan tulisan penulis adalah pada pokok 

perkaranya dimana penulis lebih mendalami kepastian dan perlindungan hukum 

yang diperoleh kreditur terhadap pengalihan benda objek jaminan fidusia kepada 

pihak ketiga melalui pertimbangan hakim dalam putusannya. 

Tulisan ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh M. Naufal Alghifary dari 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Pelaksanaan 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/7220/6724
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/7220/6724
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Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan 

Fidusia oleh Debitur tanpa Persetujuan Kreditur (Studi di PT. Bank Negara 

Indonesia Tbk. Kabupaten Pamekasan)”, yang mana dalam penelitiannya 

tersebut dia menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kreditur disana 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni mulai dari 

pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, adanya hak 

preferen, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan pengenaan pidananya. 

Upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mencegah terjadinya 

kerugian adalah meminimalkan/ mitigasi risiko sebelum pencairan kredit  antara 

lain objek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda yang tidak 

mudah rusak dan dalam kondisi prima, mengasuransikan objek jaminan dengan 

biaya premi menjadi kewajiban debitur, jaminan tambahan berupa benda tidak 

bergerak yang diikat dengan hak tanggungan dan setelah pencairan kredit harus 

dilakukan monitoring secara periodik terhadap objek jaminan dan dipertegas dari 

isi Klausula akta jaminan Fidusia dalam akta notariil yang mengatur tentang 

pengalihan objek jaminan fidusia. Dan untuk menanggapi perilaku wanprestasi, 

pihak bank langsung melakukan eksekusi dengan cara penjualan jaminan dibawah 

tangan atas kesepakatan dengan debitur (M. Naufal Alghifary, skripsi ini diakses 

melalui:http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/92/87) 

Terhadap tulisan ini, komentar penulis adalah bahwa M. Naufal Alghifary 

dalam skripsinya lebih memfokuskan perlindungan hukum kreditur dari segi 

perdata, yang mana juga hal ini mendukung pokok bahasan penulis. Yang 

membedakan tulisan M. Naufal Alghifary dengan tulisan penulis adalah pada 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/92/87
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pokok perkaranya dimana penulis akan membahas langsung mengenai pengenaan 

pidana bagi debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. 

2.2 Pengalihan Objek Jaminan Fidusia 

Umumnya jaminan selalu dihubungkan dengan pemberian kredit baik itu 

bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank, termasuk lembaga 

pembiayaan. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan. Jaminan inilah yang secara umum mencakup cara-cara 

kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban 

umum debitur terhadap utang-utangnya. 

Di dalam hukum positif Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan 

yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan 

utang tersebut. Beberapa ketentuan tersebut terdapat dalam KUH Perdata dan 

KUH Dagang, di samping itu terdapat juga undang-undang tersendiri yakni 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam penjaminan 

utang. 

Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan 

di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 20 Juli 1977 disimpulkan bahwa 

jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan 

erat sekali dengan hukum benda (Badrulzaman, 1987: 227-265). Pada prinsipnya 

setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, baik itu jaminan berupa benda 

maupun jaminan perorangan. 
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Fidusia sebagai lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam 

masyarakat Romawi, hal ini bermula dan tumbuh dalam hukum kebiasaan. 

Lembaga ini berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan 

perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law. Mahadi menjelaskan 

bahwa kata “fidusia” berasal dari bahasa latin. Kata tersebut merupakan kata 

benda artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang 

besar. Selain itu, terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti 

mempercayai seseorang atau sesuatu (Kamello, 2014: 139). Sama halnya dengan 

Subekti yang mengatakan bahwa fidusia yang mengandung kata “fides” berarti 

kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki 

barangnya itu hanya untuk jaminan. Intinya adalah ada suatu hubungan timbal 

balik dalam hal kepercayaan atas suatu jaminan yang dipindahkan untuk suatu 

hutang. 

Jadi, fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi yang 

memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Bila kata benda 

akan menunjuk pada seseorang yang diberi amanah, maka kata sifat menunjuk 

pengertian pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (trust). Sesuai dengan 

dengan arti kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi 

fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang 

berdasarkan kepercayaan. 

Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri pokok bahwa 

jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 

tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persedian 
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yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 20 UUJF). Ketentuan ini merupakan 

sifat droit de suite dari jaminan fidusia dan pemberian sifat tersebut dilandasi dan 

terkandung maksud untuk memberikan kedudukan kuat kepada pemegang haknya 

(Yurizal, 2015: 15). 

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa 

pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada 

kreditur baru maupun pihak lain. Peralihan objek jaminan fidusia harus 

sepengetahuan kreditur, apabila tidak maka tindakan tersebut tidak dibenarkan 

oleh hukum (Yurizal, 2015: 72). Hal demikian sesuai dengan bunyi Pasal 23  ayat 

(3) UUJF yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau 

menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang 

tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari penerima fidusia. 

Pengalihan benda objek jaminan fidusia oleh pihak debitur tanpa 

sepengetahuan dan seijin kreditur termasuk kegiatan yang melanggar hak kreditur 

selaku penerima fidusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia 

khususnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia mengatur sebagai berikut: 

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 

Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 

23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
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Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

2.3 Pertimbangan Hakim 

Pengadilan bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu 

perkara in konkreto, tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang 

diungkapkan oleh para pihak. Hal inilah yang dimaksud dengan ius curia novit 

atau iura novit curia yang berarti court knows the law. Berkenaan dengan hal itu, 

Oliver Wendell Holmes sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi menekankan 

pentingnya hakim mengubah paradigma yang legalistik ke arah social justice 

(Asnawi, 2014: 18) dengan mengemukakan: 

the life of law has not been logic; it has been experience. The 

felt necessities of the time, the prevalent moral and political 

theorities, institutions of public policy avoewed or unconscious 

even the prejudices which judges share with their fellowmen, 

have had a good deal more to do than syllogism in determining 

the rules by which men should be governed. 

Keahlian hakim dan independensi hakim semakin penting mengingat dalam 

membuat putusan hakim tidak hanya mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan 

perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan proses pengolahan 

kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif, prosedur hukum serta 

pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. 

Lebih jauh lagi, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum dalam 

kondisi-kondisi tertentu (Rifa’i dkk, 2010: 74). 

Pertimbangan  berasal dari kata “timbang” yang berarti tidak berat sebelah, 

sama berat, dan pertimbangan ini artinya pendapat baik atau buruk (KBBI, 2005: 

238).  Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab “hakam”. 
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Dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian hakim adalah (KBBI, 2005: 

383): 

a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah) 

b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli; orang yang bijaksana. 

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi tugas 

hakim antara lain: 

a. Tugas Pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya 

adalah: 

1. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. 

2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 

(Pasal 4 ayat 1). 

3. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2). 

4. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/ kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa dan mengadili (Pasal 10). 

b. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat 

masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. 

c. Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu 

wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan 

norma yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1). 
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Sementara itu, untuk menangani suatu perkara pidana, hakim memiliki 

wewenang sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut: 

1. Wewenang Hakim: 

a. Melakukan penahanan 

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan 

dengan penetapannya, bahwa hakim berwenang melakukan 

penahanan (Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 KUHAP) 

b. Pengadilan jenis penahanan penyidik atau penuntut umum atau 

hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada 

jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP) 

2. Wewenang Hakim Ketua Sidang: 

a. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh 

belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 

5 KUHAP). 

b. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam 

tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat 1 

KUHAP). 

c. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran 

dan ketertiban persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, 

saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum. 

3. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri 

a. Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik (Pasal 33 

ayat 1 KUHAP). 
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b. Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (Pasal 38 ayat 1 

KUHAP). 

c. Merujuk hakim yang akan menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat 1 

KUHAP) 

4. Wewenang Pengadilan Negeri: 

a. Memeriksa dan memutus peradilan (Pasal 77 KUHAP). 

b. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan 

dalam daerah hukumnya (Pasal 84 ayat 1 KUHAP). 

Pertimbangan hakim tidak hanya melihat dari faktor hukumnya saja, tapi 

juga faktor nonhukum yang nantinya harus disertakan dalam putusan. Peranan 

hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada 

yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena 

itulah hakim tidak sewenang-wenang dalam memberikan suatu keputusan. 

Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 

penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) d KUHAP). Selengkapnya, 

ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut berbunyi, yaitu surat putusan 

pemidanan memuat: 

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
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d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 

atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa; 

g. hari dan tanggal diadakannnya musyawarah majelis hakim kecuali 

perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 

dibebaskan; 

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 

memutus dan nama panitera. 

Berdasarkan uraian di atas, hal yang termasuk dalam bagian pertimbangan 

yuridis adalah sebagaimana yang disebutkan dalam huruf c, huruf d, huruf e, 
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huruf f, dan huruf h. Sedangkan bagian yang merupakan pertimbangan non 

yuridis adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf h, khususnya frasa disertai 

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 

Dari uraian tersebut, yang termasuk dalam pertimbangan yuridis bagi hakim 

dalam hal penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah terkait dengan (Handoko, 

2015: 139): 

a. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 

b. Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 

terdakwa. 

c. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 

d. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 

atau tindakan. 

e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 

putusan. 

f. Pernyataan kesalahan terdakwa. 

g. Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 

disertai dengan kualifikasinya. 

h. Pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 

Sementara itu, sudah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu pertimbangan 

non yuridis bagi hakim dalam penjatuhan pidana adalah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, khususnya frasa disertai keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sedangkan aturan lainnya sebagai 
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dasar bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang ditinjau dari aspek pertimbangan 

non yuridis adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya. Dalam menentukan berat ringannya 

pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat 

jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan 

kesalahan yang dilakukannya (Handoko, 2015: 141). 

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim dipengaruhi oleh beberapa 

faktor subjektif seperti sikap perilaku hakim a priori, emosional, sikap arrogance 

power, dan moral. Sementara itu faktor objektif yang mempengaruhi meliputi 

latar belakang, sosial, budaya, dan ekonomi serta profesional hakim tersebut. 

Disamping faktor subjektif dan objektif tersebut, ada faktor utama yang 

mempengaruhi putusan hakim yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal ini datang dari dalam diri hakim itu sendiri namun mampu mempengaruhi 

kemandirian hakim dalam tugas dan wewenangnya seperti hal yang berkaitan 

dengan SDM hakim, rekruitmen hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan 

hakim. Sementara itu faktor eksternal yang mempengaruhi adalah berupa: 

(1) peraturan perundang-undangan; 

(2) adanya intervensi terhadap proses peradilan; 

(3) hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya; 

(4) adanya berbagai tekanan, antara lain tekanan dari cabang 

kekuasaan lain/ eksklusif, tekanan dari kalangan hakim 

sendiri dan tekanan dari pihak yang berperkara; 

(5) faktor kesadaran hukum; 

(6) faktor sistem pemerintahan atau politik. 

 

2.4 Dimensi Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusan 

Prof. Sudarto menegaskan yang membedakan hukum pidana dan bidang 

hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana diancamkan kepada pelanggar 
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normanya (Akhdiat dan Rosleny, 2011:287). Bagaimanapun, pidana merupakan 

suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang yang 

mengalaminya. Oleh karenanya, orang tiada hentinya mencari dasar, hakikat, 

tujuan pidana, dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran (justification) dari 

pidana. Adapun pihak yang harus memperhatikan syarat-syarat ini dalam 

menghadapi persoalan konkret adalah hakim, jaksa, dan lain-lain (Akhdiat dan 

Rosleny, 2011:288). 

Untuk terciptanya suatu tindakan penegakan hukum dan keputusan 

peradilan yang seragam mengenai persoalan atau kasus yang sama pada suatu 

ketika, harus seragam dengan tindakan atau putusan yang akan diambil terhadap 

kasus dan persoalan itu di masa yang akan datang (Harahap, 1993: 84). Yang 

dimaksudkan keseragaman disini bukanlah persis mengikuti atau mencontoh 

tindakan-tindakan maupun keputusan yang terdahulu dengan jalan membabi buta. 

Tindakan dan putusan yang diterapkan dalam kasus atau peristiwa yang sama 

tersebut, dijumpai semangat dan kesadaran penegakan hukum yang sejiwa antara 

keputusan terdahulu dengan sekarang dan yang akan datang. 

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk 

menciptakan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bisa berarti 

pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan 

apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembuatan hukum. 

tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip 

“equality before the law” dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang/ 
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justice for all (Yulia, 2010: 84). Penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 3 

(tiga) hal pokok, yaitu: 

1. Landasan ajaran/ faham agama; 

2. Landasan ajaran kultur (adat istiadat); 

3. Landasan aturan hukum positif yang jelas. 

Sementara itu, menurut Mastra Liba ada 14 (empat belas) faktor yang 

mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu (Yulia, 2010: 85): 

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” 

sejajar Menteri. 

2. Sistem perundangan belum memadai. 

3. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia). 

4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana. 

Kepentingan pribadi, golongan, dan politik kenegaraan. 

5. Corspsgeist dalam institusi. 

6. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum. 

7. Faktor budaya. 

8. Faktor agama. 

9. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal 

mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam 

penegakan hukum. 

10. Kemauan politik pemerintah. 

11. Faktor kepemimpinan. 

12. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan (organize 

crime). 

13. “Kuatnya pengaruh kolusi” dalam jiwa pensiunan aparat 

penegak hukum. 

14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan. 

Pada intinya, sistem peradilan pidana berperan dalam penataan keadilan dan 

sebagai sarana pengendalian sosial dengan memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam 

penegakan hukum yaitu, unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan 

(Yulia, 2010: 86). 

Menurut Soerjono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum (Sudarto, 1986: 4) adalah: 
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a. Undang-Undang yaitu berupa aturan hukum tertulis yang berlaku umum 

yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Asas-asas yang harus 

dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1) undang-undang tidak berlaku surut, memberi isyarat bahwa waktu 

mulai berlakunya perundang-undangan untuk kepentingan sekarang 

dan masa yang akan datang; 

2) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 

3) undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-

undang yang bersifat umum; 

4) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu; 

5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat, asas ini tidak memberi 

kesempatan untuk melakukan uji materiil maupun uji formil, kecuali 

dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang itu sendiri yang 

diberi wewenang itu; 

6) undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual atupun material bagi masyarakat maupun 

pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan. 

b. Aparat penegak hukum, secara sosiologis setiap penegak hukum 

mempunyai peranan dan kedudukan. Kedudukan tersebut sebenarnya 

merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

tertentu. Sedangkan peranan penegak hukum dapat dibedakan menjadi 
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peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap 

oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan. 

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya 

sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum 

akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas itu antara lain, mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. 

d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan 

ditetapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. 

e. Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk. 

Penegakan hukum akan berjalan efektif jika masyarakat memiliki kesadaran 

terhadap hukum, tetapi dalam kenyataannya masih banya masyarakat yang 

melanggar hukum, bahkan melakukan penentangan secara terang-terangan 

terhadap hukum. hal ini menungukkan bahwa hukum membawa tidak hanya 

pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif. Keberhasilan penegakan hukum 

tidak datang dengan sendirinya melainkan seiring dengan hadirnya penegakan 

hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, artinya dalam 

penegakan hukum perlu adanya usaha bersama untuk mewujudkan tegaknya 

hukum yang sesuai dengan cita-cita masyarakat (Sudarto, 1986: 17). 
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2.5 Dimensi Perlindungan Hukum oleh Hakim dalam Putusan 

Penggunaan upaya hukum  pidana sebagai salah satu upaya mengatasi 

masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan 

hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang 

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang 

termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak 

merupakan suatu keharusan (Muladi dan Barda, 1992: 119). 

Tujuan hakiki dari penegakan hukum adalah terciptanya masyarakat yang 

berperadaban atau masyarakat madani (civi society), yaitu masyarakat yang 

sungguh-sungguh menyadai dan menghayati bahwa tanpa adanya penegakan 

hukum yang konsisten, masyarakat akan berada dalam situasi anomali, jauh dari 

kemuliaan dan ketinggian martabat. Oleh karenanya, dalam konteks tercapainya 

masyarakat madani dan negara yang penuh rahmat dari Yang Maha Esa, 

penegakan hukum sangat diperlukan dengan memperhatikan konsistensinya 

terhadap perlindungan HAM (Akhdiat dan Rosleny, 2011: 300). 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya 

(Hadjon, 1987: 25). Dari sejumlah pengakuan secara universal terhadap hak-hak 

asasi manusia dalam DUHAM 1948, tersirat satu pengakuan yaitu adanya hak 

legal (hak jaminan perlindungan hukum). Hak legal yang dimaksud adalah 
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memperoleh perlakuan hukum yang sama dan hak untuk diproses hukum dalam 

peradilan yang independen dan tidak memihak (Akhdiat dan Rosleny, 2011: 301). 

Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 30), bahwa sarana perlindungan hukum 

ada 2 (dua) macam yaitu: 

1. Sarana perlindungan hukum preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya 

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif 

sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada 

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hari-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

2. Sarana perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan 

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap HAM, karena menurutsejarah barat lahirnya 

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusi diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan 
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hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. 

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

Penggunaan upaya pidana untuk mengatur masyarakat pada hakikatnya 

merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Mengingat keterbatasan dan 

kelemahan hukum pidana, maka penggunaan sarana pidana harus memperhatikan 

(Arif, 1998: 45): 

1. jangan menggunakan sarana hukum pidana semata-mata 

untuk tujuan pembalasan; 

2. hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk 

memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan 

kerugiannya; 

3. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai sesuatu 

tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-

saran lain yang lebih ringan; 

4. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau 

bahaya pidana itu sendiri; 

5. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat 

lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; 

6. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak 

mendapat dukungan kuat dari publik; 

7. penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus 

didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan 

yang non penal.  
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2.6 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis ingin mengetahui faktor-faktor 

yang dominan menjadi landasan hakim untuk memutus berdasarkan Pasal 372 

KUHP serta alasan hakim memutus perkara tersebut berdasar kualifikasi sebagai 

tindak pidana penggelapan. 

Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr 

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia 

Pasal 36 UUJF 

Pertimbangan 

Hakim 

Pasal 372 KUHP 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu bagian pokok dari ilmu 

pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala 

segi kehidupan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai 

validasi tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan 

suatu metode penelitian sebagai pedoman dalam memahami objek yang diteliti. 

Sebagaimana dikatakan oleh Soekanto dan Mamudji (2013: 1) : “penelitian 

merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan  ilmu pengetahuan maupun 

teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui 

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah”. 

Penelitian ilmiah melibatkan tidak hanya sekedar pengembangan 

kecakapan-kecakapan teknis, tetapi memiliki sasaran yang lebih jauh yaitu 

menghadirkan prosedur-prosedur di dalam suatu konteks yang memungkinkan 

seseorang memiliki strategi penelitian yang layak, sehingga strategi itu 

memberikan manfaat relatif dan memberi kegunaan secara ilmiah (Soejono dan 

Abdurrahman, 2005: 103). 
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3.1 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan “suatu pendekatan selain 

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa 

masalah yang terjadi” (Soekanto, 1997:10). Penelitian hukum sosiologis (sosio 

legal) memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang 

bersifat empiris kuantitatif (Soemitro, 1990: 35). 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan sosiologi hukum, 

yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (dependent 

variable) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu 

apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab 

(independent variable). Penerapan hukum sebagai penyebab menimbulkan 

dampak pada berbagai kehidupan sosial masyarakat (Soemitro, 1990: 34-35). 

Dalam penelitian ini aspek yuridis yang dipahami dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  

Sedangkan pada aspek sosiologisnya peneliti melihat aspek-aspek hukum 

yang berdasarkan pada cara Jaksa mendasarkan tuntutan pidana bagi tindakan 

pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur serta perilaku, sikap, dasar dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pengalihan 

objek jaminan fidusia. 
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3.2 Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  analitis yang 

merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa peristiwa hukum 

dengan tepat dan jelas. Dengan memberikan data seteliti mungkin tentang 

keadaan atau gejala-gejala lainnya, metode deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran peristiwa yang terjadi yakni mengenai faktor-faktor yang dominan 

menjadi landasan hakim memutus perkara berdasarkan pada Pasal 372 KUHP 

serta alasan hakim memutus perkara berdasar kualifikasi tindak pidana 

penggelapan bagi perlindungan hukum kreditur. Selanjutnya penerapan peraturan 

yang berlaku tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian hukum sosiologis ini 

mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purworejo dan Kejaksaan 

Negeri Purworejo. Hal ini dimaksud untuk memperoleh bahan atau informasi 

yang berkaitan langsung dengan Studi Kasus Putusan Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

3.4 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis 

dikarenakan penelitian ini memberikan gambaran terkait kondisi lapangan yang 

kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Penelitian ini memberikan gambaran terkait pertimbangan hakim terhadap 

pengalihan objek jaminan fidusia melalui putusannya berdasarkan Pasal 372 
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KUHP tentang tindak pidana penggelapan  dalam perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dari objek yang diteliti dan 

tentunya data tersebut harus valid dan akurat, peneliti mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas, meliputi: 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah “data yang diperoleh secara langsung dari informan atau 

masyarakat” (Soemitro, 1990: 10).  Informan yang dimaksud adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah 

mempresentasikan dan mewakili informasi yang hendak diperoleh. Informan yang 

dimaksud peneliti disini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo dan Jaksa 

di Kejaksaan Negeri Purworejo 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soemitro, 1990:10). Data sekunder ini 

diperoleh melalui berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat digolongkan 

atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS); 
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- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana); 

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian yang 

diperoleh dari arsip-arsip dan berkas yang terkait dengan Putusan Pengadilan 

Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr 

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan hukum 

yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan 

rujukan bidang hukum, seperti misalnya abstrak peraturan perundang-undangan, 

kamus hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lain. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku karangan Amirudin dan Asikin, 

2004: 67), penelitian dikenal dengan 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu; studi 

dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara atau 

interview. Data-data tersebut dicari, dikumpulkan dan kemudian dicatat 

berdasarkan jenis dan bentuk datanya. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Wawancara (interview) 

Menurut Assofa (2013: 55), metode wawancara digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan 
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tersebut dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari pewawancara sebagai yang 

mengajukan pertanyaaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010: 

180). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang 

yang dianggap tahu mengenai permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

Hakim, Jaksa dan didukung oleh Ahli Hukum. Tipe wawancara yang digunakan 

peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Jadi, peneliti sudah mempersiapkan 

pedoman wawancara yang sudah dibuat secara sistematis dan peneliti 

menggunakan alat bantu yang dapat membantu kelancaran wawancara, namun 

pertanyaan itu bisa berkembang pada saat praktek wawancara di lapangan. 

3.6.2 Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data melalui 

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan-peraturan, gambar, notulen 

rapat serta catatan harian. Melalui metode ini, peneliti melakukan kegiatan 

pencatatan terhadap data-data yang ada di masyarakat untuk memperkuat apa 

yang terdapat di lapangan pada saat wawancara. Dalam hal ini peneliti 

memperoleh dokumen dari buku-buku literatur dan Putusan Nomor 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr langsung dari Pengadilan Negeri Purworejo yang 

berkaitan dengan Pertimbangan Hakim terhadap Pengalihan Objek Jaminan 

Fidusia. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Tujuan analisis di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi 

penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun 

hingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban 

atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal 

yang kita peroleh dari proyek penelitian (Marzuki, 2000: 87). Dalam metode ini 

peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk penelitian. 

Adapun alur dari tahapan analisis data sebagaimana menurut Miles dan 

Faisal dalam V. Eiratna Sujarweni (2014 : 35) :  

1) Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan dan mencatat seluruh data yang didapatkan dari 

wawancara dan tinjauan dokumen. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan 

data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah 

ditentukan, melalui metode penelitian meliputi  wawancara, dan studi dokumen. 

2) Reduksi Data( Data Reduction ) 

 Sugiyono (2011 : 247) menyatakan dalam bukunya terkait proses reduksi 

data, bahwa : 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan . 
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Dalam hal ini , penelitimereduksi data yang penelitiperoleh dari wawancara 

dan studi dokumen, untuk kemudian penelitipilih dan fokuskan kepada pokok 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

3) Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah data yang diperoleh telah direduksi, maka proses selanjutnya 

penelitiakan melakukan penyajian data – data yang telah direduksi. Dalam 

penelitian bentuk kualitatif, penelitidapat menyajikan data yang telah direduksi 

dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, ataupun bentuk uraian singkat. 

 Penelitidalam penelitian ini menyajikan data – data hasil wawancara dan 

studi dokumen yang telah direduksi dalam bentuk narasi atau kata – kata untuk 

menjawab perumusan masalah dalam skripsi ini.  

4) Conclusion Drawing / Verivication 

 Langkah selanjutya dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan, dalam 

bukunya Wiratna Sujarweni (2014 : 35) menjelaskan “ Data yang sudah direduksi 

dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara “.Penarikan 

kesimpulan ini yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian. Peneliti 

dalam skripsi ini melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data – data yang 

telah dikumpulkan dan direduksi oleh penulis. 

5) Kesimpulan Akhir 

Kesimpulan akhir dapat diperoleh oleh penelitidari proses verifikasi data 

yang telah dilakukan untuk dapat ditarik kesimpulan akhir dengan memverifikasi 

data yang penelitiperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen,sehingga 

data telah benar – benar valid untuk mencapai kesimpulan akhir 
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3.8 Prosedur Penelitian 

Tahap penelitian secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 

(Moleong, 2007: 127-148): 

3.8.1 Tahap pra lapangan 

(1) Menyusun rancangan penelitian; 

(2) Memilih lapangan penelitian; 

(3) Mengurus perizinan; 

3.8.2 Tahap pekerjaan lapangan 

(1) Memahami latar penelitian dan persiapkan diri; 

(2) Memasuki lapangan; 

(3) Berperan serta sambil mengumpulkan data; dan 

3.8.3 Tahap analisis data 

(1) Membaca kepustakaan yang ada dengan permasalahan; 

(2) Memberikan simpulan dari permasalahan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr 

1) Putusan 

Adapun Putusan dari Majelis Hakim dapat diuraikan sebagai berikut: 

P U T U S A N 

Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN Pwr 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara-perkara pidana 

dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : 

Nama lengkap : RIO CHANDRA Bin NURANI 

BRAMANTYA 

Tempat lahir : Purworejo; 

Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Agustus 1990; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Desa Kebon Gunung Rt. 01/ 02, 

Kecamatan Loano, Kabupaten 

Purworejo; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Swasta; 

Pendidikan : SMP (Berijazah); 

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : 

1. Penyidik tidak melakukan penahanan; 
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2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 s.d. 03 Februari 

2015; 

3. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 22 Januari 

2015 s.d. 20 Februari 2015; 

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 

21 Februari 2015 s.d. 21 April 2015; 

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ Pengacara/ Advokat 

dalam perkara ini dan menghadapi sendiri perkara ini; 

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; 

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; 

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; 

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum 

dengan  No.Reg.Perkara  :  PDM-05/PREJO/Euh.2/01/2015  yang  diajukan  pada 

tanggal 04 Maret 2015,  yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim 

Pengadilan  Negeri  Purworejo  yang  mengadili  perkara  ini  memutuskan 

sebagai berikut : 

1) Menyatakan ia terdakwa RIO CHANDRA Bin NURANI 

BRAMANTYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP 

sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa RIO CHANDRA Bin  

NURANI  BRAMANTYA atas  kesalahannya  dengan pidana penjara  
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selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 

3) Menyatakan barang bukti berupa: 

 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 

Maret 2014 Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA FINANCE; 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA; Tetap 

terlampir dalam berkas perkara; 

 Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); 

 Setelah  mendengar  pembelaan/pledoi  atau  permohonan  lisan  dari 

terdakwa  yang  pada  pokoknya  sebagai  berikut  bahwa  terdakwa  memohon 

keringanan  hukuman  dengan  alasan  bahwa  terdakwa  mengakui  perbuatannya, 

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 

Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  diajukan  kepersidangan  dengan 

Surat Dakwaan dengan No.Reg.Perkara: PDM-05/PREJO/Euh.2/01/2015 

tertanggal 20 Januari 2015; 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas,  terdakwa mengatakan 

mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan; (eksepsi); 

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 

barang bukti berupa : 
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 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 

2014 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA;   

Menimbang, bahwa barang bukti tesebut telah disita secara sah menurut 

hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut 

hukum di persidangan dan mendukung proses pembuktian perkara ini; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut 

Umum  telah  mengajukan  saksi-saksi  yang  keterangannya  telah  didengar  di 

persidangan sebagai berikut: 

1. Saksi Marcellinus Awantoro, S.H. 

2. Saksi M. Hafid Arbanta, S.E Bin Much. Thausor 

3. Saksi Retno Agustianningsih S.H., M.Kn Binti Sungkono Yusuf 

Isnandar 

4. Saksi Sugegng Prabowo Bin Sugiyono 

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa RIO 

CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA yang pada pokoknya telah 

mengalihkan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno 

FI Tipe Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873 

pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira Finance (Adira); 
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara 

Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut 

dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini; 

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti 

berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana 

setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain 

bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah dengan  adanya  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  diatas,  telah  dapat 

menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti 

yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah 

terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam 

dakwaan Penuntut Umum; 

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, 

yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang menurut 

hukum berarti bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan 

salah satu dakwaan yang didukung oleh fakta-fakta hukum; 

 Menimbang, bahwa dikarenakan dalam fakta hukum terungkap tersebut 

dinyatakan bahwa terdakwa hanya diminta tolong HARI OMPONG (DPO) untuk 

mengajukan kredit atas nama terdakwa dengan dijanjikan diberi imbalan uang 
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sebesar  Rp.1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah),  terdakwa  hanya 

menandatangani dokumen-dokumen yang diberikan oleh ADE KUKILO (DPO) 

dan beralihnya sepeda motor Honda New Vario Techno ke HARI OMPONG 

(DPO) melalui AGUNG (DPO) bukan permintaan terdakwa, sehingga dan dalam 

hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 

372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur Barang siapa; 

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum; 

3. Unsur Mengaku sebagi milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya 

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatannya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian  pertimbangan diatas,  maka semua 

unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka 

perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis 

Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan seperti 

dalam dakwaan alternatif keduatersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi 

hukuman setimpal dengan perbuatannya dan dakwaan kesatu tidak perlu 

dipertimbangkan lagi dan oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, 

maka dakwaan alternatif pertamanya tidak perlu dibuktikan lagi; 

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti 

adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-

alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang 
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menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka menurut Majelis 

Hakim tuntutan tersebut dirasa berat karena dari fakta dan pertimbangan hukum 

diketahui bahwa perbuatan terdakwa itu dilakukan karena sudah percaya karena 

HARI OMPONG (DPO) dan AGUNG (DPO) adalah temannya, selain itu 

terdakwa juga menjadi korban dari perbuatan dari HARI OMPONG (DPO), 

AGUNG (DPO) dan ADE KUKILO (DPO), sehingga dirasa adil jika terdakwa 

dijatuhi pidana yang sesuai kadar atau bobot kesalahannya sebagaimana amar 

putusan. Ketiga orang DPO itu jika tertangkap juga harus segera diproses hukum 

untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; 

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan selama ini berdasarkan 

perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai 

kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada 

terdakwa; 

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari 

lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan serta Majelis 

Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan 

terdakwa  dari  tahanan,  maka  terdakwa  ditetapkan  untuk  tetap  berada  dalam 

tahanan; 
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Menimbang,  bahwa mengenai barang bukti berupa 1  (satu)  lembar 

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 

07 Maret 2014 dan 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 

Maret 2014, oleh karena terkait dengan tindak pidana dan merupakan milik dari 

PT. ADIRA FINANCE, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada pihak 

PT. ADIRA FINANCE. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat 

Pernyataan atas nama RIO CANDRA, oleh karena hanyalah berupa pernyataan 

sepihak dari terdakwa, maka cukup beralasan untuk tetap terlampir dalam berkas 

perkara; 

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus 

dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; 

Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa, 

akan  terlebih  dahulu  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  yang 

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan 

terdakwa yang telah terbukti tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula 

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas 

perbuatan terdakwa,  melainkan  bertujuan  untuk  membina  dan  mendidik  agar  

terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota 

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan 

patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar 

putusan di bawah ini; 
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Memperhatikan Pasal 372 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang 

berkaitan dengan perkara ini :     

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Menyatakan barang bukti berupa : 

 1   (satu)  lembar   Sertifikat   Jaminan   Fidusia   Nomor: 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 

Maret 2014 Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA FINANCE; 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA; Tetap 

terlampir dalam berkas perkara; 

6. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara 

sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 

2) Kasus Posisi 

Berdasarkan amar putusan di atas, alur kasus posisi yang terjadi adalah Rio 

Chandra telah mengajukan aplikasi kredit kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor 

Honda New Vario Techno FI Noka di salah satu dealer Honda di daerah 

Purworejo pada Februari 2014. Pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor 
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tersebut dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Magelang 

Jalan Achmad Yani Nomor 40 Magelang Kabupaten Purworejo dengan angsuran 

perbulan yang dikenakan kepada debitur sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga 

puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan. Hal 

tersebut sesuai dengan isi perjanjian antara PT. Adira selaku kreditur dengan Rio 

Chandra selaku debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040714101613. Isi 

dari perjanjian pembiayaan tersebut pada intinya adalah bahwa selama dalam 

masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindahtangankan tanpa 

sepengetahuan dari pihak kreditur. Perjanjian jaminan ini telah dibuatkan 

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13-00192796.AH.05.01 antara Rio Chandra 

dan PT. Adira Finance. 

Sekitar bulan Mei 2014 pihak PT. Adira Finance mendapati telah terjadi 

tunggakan dari aplikasi terdakwa hingga 6 (enam) bulan selanjutnya pihak PT. 

Adira Finance melakukan pengecekan melalui Remedial Officer dengan 

mendatangi debitur. Pada saat itulah diketahui bahwa debitur telah mengalihkan 

sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. 

Adira Finance. Orang yang menerima pengalihan sepeda motor tersebut adalah 

Hari Ompong (DPO) yang ternyata telah menyuruh lakukan Rio Chandra untuk 

bertindak sebagai debitur pada awal bulan Februari 2014. Dari tindakan 

pengalihan sepeda motor tersebut debitur Rio Chandra menerima uang sebesar 

Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saat itu debitur Rio Chandra 

berjanji akan membayar seluruh tunggakan tersebut, namun sampai sekarang 

debitur tidak pernah membayarnya. Akibat cedera janji debitur tersebut, pihak 
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kreditur PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 24.909.994,- (dua 

puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 

empat rupiah). 

Karena kasus tersebut adalah menyangkut tindakan pengalihan objek 

jaminan fidudia yang juga merupakan masalah pidana, jaksa penuntut umum 

mengajukan tertuduh ke depan persidangan pengadilan. Jaksa penuntut umum 

dalam surat tuduhannya mengajukan tertuduh ke pengadilan untuk diperiksa 

secara singkat (summir) dengan dakwaan yang bersifat alternatif. Pada pokoknya  

isi singkat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, dakwaan alternatif pertama bahwa tersangka (debitur) telah 

dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada 

pihak ketiga tanpa seijin ataupun sepengetahuan kreditur. Dan karenanya 

perbuatan tersebut melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedua, 

dakwaan alternatif kedua bahwa tersangka dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu 

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dikuasai bukan 

karena kejahatan. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 372 KUH Pidana. 

Kemudian, dalam surat penuntutannya, jaksa penuntut umum pada 

pokoknya menuntut agar tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 

dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan 

membayar ongkos perkara karena melanggar Pasal 372 KUH Pidana. Berdasarkan 

fakta-fakta hukum di persidangan, hakim mengambil keputusan dengan 
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menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan serta membayar biaya perkara Rp. 

2.000,- (dua ribu rupiah). 

4.2 Faktor-Faktor Dominan yang Menjadi Landasan Hakim 

dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr 

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila 

hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan, itu berarti hakim telah yakin 

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan (Pasal 

183 KUHAP). Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan minimal dua alat bukti dan 

disertai keyakinan hakim  maka syarat untuk menjatuhkan pidan telah terpenuhi. 

Seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana tentu tidak lepas dari yang 

namanya pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berikut penulis uraikan yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr: 

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis 

yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai 

hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan 

ini antara lain: 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
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Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yakni sebagai dasar 

dilakukannya pemeriksaan di persidangan. Dakwaan tidak hanya 

berisikan identitas terdakwa, namun juga uraian tindak pidana serta 

memuat waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam surat 

dakwaan dengan No.Reg.Perkara: PDM-05/PREJO/Euh.2/01/2015 

tertanggal 20 Januari 2015 identitas korban diisikan dengan jelas 

berikut dengan waktu dan disertai uraian tindak pidana beserta waktu 

dan tempat tindak pidana melalui dakwaan alternatif penuntut umum 

yakni Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUH 

Pidana. 

Melalui dakwaan alternatif tersebut, hakim mempertimbangkan 

dakwaan mana yang lebih mendekati perbuatan terdakwa. Dalam hal ini 

Jaksa yang memberi penilaian-penilaian mengenai fakta dan 

pembuktian-pembuktian dengan yakin, oleh karena itulah dakwaan dan 

tuntutan merupakan patokan hakim dalam memberi pertimbangan dan 

putusan (hasil wawancara dengan hakim Irma Mardiana S.H., M.H. 

pada 05 April 2016). 

b. Keterangan terdakwa 

Di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf  e KUHAP, keterangan terdakwa 

termasuk sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah sehubungan 

dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri 

(Pasal 189 KUHAP). Keterangan terdakwa bisa jadi dalam bentuk 

pengakuan atau bahkan penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan 
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terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan para saksi. Dalam 

hal ini terdakwa mengajukan permohonan lisan atau pembelaan pledoi 

yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan 

alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatannya. 

c. Keterangan saksi 

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 

keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, 

dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 

sumpah. Dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr terdapat 4 

(empat) orang saksi yaitu: (1) saksi Marcellinus Awantoro selaku 

karyawan PT. Adira Finance: (2) saksi M. Hafid Arbanta selaku 

karyawan PT. Adira Finance ; (3) saksi Retno Agustianningsih selaku 

Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 338; dan (4) saksi 

Sugeng Prabowo selaku teman terdakwa. Keterangan saksi-saksi inilah 

yang menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangankan hakim 

dalam putusannya. 

d. Barang-barang bukti 

Barang bukti disini adalah benda yang dapat dikenakan penyitaan dan 

diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan yaitu: 

 1   (satu)  lembar   Sertifikat   Jaminan   Fidusia   Nomor: 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 
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 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 

Maret 2014 Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA 

FINANCE; 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA; Tetap 

terlampir dalam berkas perkara; 

Adanya barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah 

keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terutama apabila barang bukti dikenal dan 

diakui oleh terdakwa dan juga para saksi. 

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 

Dalam hal ini penuntut umum akan berusaha meyakinkan hakim 

dengan pasal-pasal yang diajukan dalam dakwaannya, selanjutnya 

hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 

dalam pasal atau tidak. Dalam hal ini Hakim lebih memilih memutus 

berdasar kualifikasi Pasal 372 KUH Pidana. 

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah dengan cara hakim 

melihat dari sisi dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Hal-hal 

yang termasuk dalam pertimbangan ini antara lain: 

a. Latar belakang terdakwa 

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan 

timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam 

melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa bersedia menjadi 



56 
 

 
 

debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. 

Adira Finance (kreditur) dikarenakan adanya tawaran imbalan uang 

sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari pihak 

ketiga. 

b. Akibat perbuatan terdakwa 

Perbuatan terdakwa sudah tentu membawa kerugian materi bagi pihak 

kreditur sebesar Rp 24.909.994,- (Dua puluh Empat juta Sembilan ratus 

Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), selain itu 

akibat perbuatan terdakwa dapat pula berpengaruh buruk kepada 

masyarakat luas, paling tidak memberikan contoh itikad buruk dan 

mencoreng nama baik terdakwa sendiri di tengah masyarakat. 

c. Kondisi diri terdakwa 

Meliputi kondisi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan 

kejahatan dan termasuk juga status sosial yang melekat pada terdakwa. 

Secara fisik terdakwa adalah orang dewasa dan tidak dibawah 

pengampuan. Selain itu status sosial terdakwa dalam masyarakat selama 

ini adalah orang baik dan belum pernah berurusan dengan hukum. 

Bahkan kondisi psikis terdakwa tidak sedang dalam tekanan ataupun 

ancaman, karena dalam dakwaan dikatakan bahwa terdakwa yang 

langsung tergiur dengan tawaran imbalan yang diberikan. Hal ini 

terbukti dengan adanya unsur kesengajaan dari pihak terdakwa dengan 

adanya niat dan sikap bathin dalam diri terdakwa dengan maksud 
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memperoleh imbalan uang dan menikmati uang tersebut untuk 

keperluan sehari-hari. 

d. Agama terdakwa 

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar 

dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala putusan. Namun hal 

ini juga harus menjadi tolok ukur penilaian hakim yang berasal dari 

nurani hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim di atas, faktor-

faktor yang dominan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan (studi kasus putusan Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dengan terdakwa Rio Chandra) dengan Majelis Hakim 

yang menyidangkan perkara ini diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri 

Purworejo Irma Mardiana, S.H., M.H. 

1. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan Pasal 1 KUHP bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem 

peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan 

yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada. 

Dalam hal ini, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yakni sebagai 

dasar dilakukannya pemeriksaan di persidangan. Dakwaan tidak hanya berisikan 

identitas terdakwa, namun juga uraian tindak pidana serta memuat waktu dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat 2 KUHAP). 
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Dalam surat dakwaan dengan No.Reg.Perkara: PDM-

05/PREJO/Euh.2/01/2015 tertanggal 20 Januari 2015 identitas korban diisikan 

dengan jelas berikut dengan waktu dan disertai uraian tindak pidana beserta waktu 

dan tempat tindak pidana melalui dakwaan alternatif penuntut umum yakni Pasal 

36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP. 

Bukan hanya itu saja, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur 

bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mendasarkan pada bukti 

formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada 

adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut 

merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan 

(Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP). 

Pasal 183 KUHAP mengandung 2 (dua) asas pembuktian yaitu: 

- Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah. 

- Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang 

mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping 

kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim 

akan kebenaran kesalahan terdakwa. 

Sementara alat bukti yang dimaksud adalah (Pasal 184 KUHAP): 

- Keterangan saksi; 

- Keterangan ahli; 

- Surat; 

- Petunjuk; 

- Keterangan terdakwa 
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Berdasarkan kedua asas tersebut apabila dihubungkan dengan penentuan 

kesalahan terdakwa Rio Chandra, maka diperoleh keyakinan bahwa terdakwa 

telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dengan adanya alat bukti yang 

diajukan di persidangan yakni berupa keterangan 4 (empat) orang saksi, surat 

berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dan 1 (satu) bundel Akta 

Jaminan Fidusia, serta keterangan terdakwa dalam 1 (satu) lembar Surat 

Pernyataan atas nama terdakwa. Disamping kesalahan yang telah cukup terbukti, 

diikuti juga dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa melalui 

fakta-fakta di persidangan. 

2. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 

Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan 

pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Irma Mardiana S.H., 

M.H. berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat 

dan telah merugikan pihak PT. Adira Finance (kreditur) merupakan hal yang 

memberatkan pidana bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat 

bertentangan dengan norma yang diatur dalam perjanjian dan Undang-Undang 

Jaminan Fidusia. Secara fisik terdakwa adalah orang dewasa dan tidak dibawah 

pengampuan. 

Kondisi psikis terdakwa tidak sedang dalam tekanan ataupun ancaman, 

karena dalam dakwaan dikatakan bahwa terdakwa yang langsung tergiur dengan 

tawaran imbalan yang diberikan. Hal ini terbukti dengan adanya unsur 

kesengajaan dari pihak terdakwa dengan adanya niat dan sikap bathin dalam diri 
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terdakwa dengan maksud memperoleh imbalan uang dan menikmati uang tersebut 

untuk keperluan sehari-hari. 

Sementara itu pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa adalah karena 

tingkah laku terdakwa yang sopan selama di muka sidang dan mengaku secara 

terus terang menyesali perbuatannya dan bahkan berjanji tidak akan mengulangi 

lagi perbuatannya serta terdakwa juga belum pernah dihukum menjadi hal yang 

meringankan terdakwa. Selain itu status sosial terdakwa dalam masyarakat selama 

ini adalah orang baik dan belum pernah berurusan dengan hukum.  

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 

Jika pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki 

pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

tindak pidana penggelapan. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga 

mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Jaksa 

Penuntut Umum  menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 

terdakwa tindak pidana penggelapan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang 

seadil-adilnya sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tegaknya hukum dan 

keadilan terpenuhi. 

Putusan hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara pidana 

pengalihan objek jaminan fidusia dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan 

perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dengan terdakwa Rio Chandra adalah 

10 bulan penjara. 

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi penjara tersebut, Irma Mardiana, 

S.H., M.H selaku Hakim Ketua dalam menangani perkara Putusan Nomor 
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15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasarkan wawancara penulis dengan beliau: 

(wawancara pada tanggal 05 April 2016 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri 

Purworejo) menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan 

kualifikasi yang sesuai dengan fakta seperti hal yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa dan juga hati nurani. Penjatuhan pidana tidak boleh 

disamakan dengan perhitungan pada matematika yang harus sesuai dengan angka 

yang ditetapkan di dalamnya. Penjatuhan pidana itu lebih kepada 

pertangungjawaban hakim kepada Tuhan yang memiliki konsekuensi. Jika Jaksa 

dituntut subjektif dalam membela dan memperhatikan kepentingan kepentingan 

korban saja, maka Hakim harus objektif dalam memberikan putusan. Harus ada 

eksaminasi mengenai fakta, dan hakim tidak boleh terikat dengan tuntutan jaksa 

dalam hal penjatuhan berat pidana (tidak ada intervensi). Pada akhirnya setiap 

orang yang awalnya berpikiran subjektif karena membela haknya, ketika putusan 

dijatuhkan maka setiap orang harus objektif termasuk Jaksa selaku perwakilan 

korban. 

4.3 Alasan Hakim Memutus Perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr Berdasarkan Kualifikasi  sebagai 

Tindak Pidana Penggelapan 

Pada dasarnya setiap tindakan penggelapan memiliki unsur perbuatan yang 

berbeda-beda dari keinginan pelaku melakukan tindakan tersebut. Bab XXIV 

(Buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (verduistering) yang terdiri dari 6 

Pasal (Pasal 372 s/d Pasal 377). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat 

dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: 
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Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan 

karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan 

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp. 900,00. 

 

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penggelapan menurut Pasal 372 

KUHP adalah (Lamintang T. dan Lamintang, 2009: 111): 

a. Unsur-unsur objektif: 

1. Menguasai untuk dirinya sendiri atau zich toeeigenen. 

2. Suatu benda atau eenig goed. 

3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau dat 

geheel of ten deele aan een ander toebehort. 

4. Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau dat hij 

anders dan door misrijf onder zich heeft. 

5. Secara melawan hak atau wederrechtelijk. 

b. Unsur subjektif 

Dengan sengaja atau opzettelijk. 

Dari rumusan kejahatan penggelapan di atas, nampaklah bahwa yang 

dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan “et zich toeeigenen” 

atau “menguasai bagi dirinya sendiri”. Perbuatan “menguasai benda seolah-olah ia 

adalah pemiliknya” itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau de 

houder dari benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah 

bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di 

bawah kekuasaannya. Sementara itu, “seolah-olah ia adalah pemiliknya” maka ini 



63 
 

 
 

berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak 

pemilik benda itu sendiri (Lamintang T. dan Lamintang, 2009: 115-117). 

Perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak tersebut 

ditujukan kepada “benda berwujud dan bergerak” kepunyaan orang lain, yang 

telah dikuasai si pelaku bukan karena kejahatan. Dan tentunya benda tersebut 

haruslah memenuhi syarat “dimilliki oleh orang lain selain dari si pelaku sendiri”. 

Selain itu unsur objektif dari kejahatan penggelapan  di dalam bentuknya yang 

pokok adalah bahwa benda yang menjadi objek kejahatan penggelapan itu 

haruslah telah berada “di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan” misalnya 

karena perjanjian sewa menyewa, perjanjian gadai, dan lain-lain. 

Berdasarkan rumusan kualifikasi di atas, adapun alasan yang menjadi 

pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan terhadap tindakan 

pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan kualifikasi tindak pidana 

penggelapan, yaitu: 

1. Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP 

daripada Pasal 36 UUJF. 

Unsur Pasal yang dimaksud adalah: 

- Sengaja 

unsur kesengajaan dalam tindak pidana dirumuskan dengan berbagai 

istilah termasuk di dalamnya dengan maksud. Dalam hal ini kesengajaan 

itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (terdakwa 

memperoleh imbalan dan pihak ketiga memperoleh benda jaminan 

fidusia). 
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- melawan hukum 

penguasaan benda oleh seseorang biasanya terjadi karena perjanjian jual 

beli, sewa menyewa dan sebagainya. Apabila benda jaminan tersebut 

berada dalam kekuasaan debitur bukan karena kejahatan tetapi karena 

perbuatan yang sah, kemudian debitur yang diberi kepercayaan 

menyimpan justru menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri 

sendiri secara melawan hukum maka itu artinya dia melakukan 

penggelapan. 

- memiliki suatu barang 

menyangkut perbuat penguasaan atas benda atau lebih tegas lagi setiap 

tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan 

yang nyata dan mutlak atas benda itu. Benda yang dimaksud adalah 

benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia. 

- yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain 

dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan benda itu adalah 

milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu 

hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. Sama halnya benda objek 

jaminan fidusia yang melibatkan pemberi fidusia dan penerima fidusia. 

- yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

maksud dari menguasai dalam penggelapan termasuk dalam unsur 

objektif. Jika dalam pencurian menguasai adalah tujuan pelaku dan 

maksud pelaku harus dibuktikan walau unsur menguasai tidak perlu 

terlaksana pada saat perbuatan maka dalam penggelapan, menguasai 
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bukan merupakan tujuan si pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam 

penggelapan harus ada pelaku, dan hal ini bukanlah ciri pokok. 

Bagian inti delik ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan 

kelalaian (culpa) artinya adalah merupakan delik berbuat atau delik sengaja. 

Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang 

yang memegang sertifikat jaminan fidusia). Dengan demikian Pasal 372 KUHP 

memiliki arti adanya penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan sama 

seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. 

2. Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang 

diatur dalam undang-undang, baik itu KUHP ataupun Undang-Undang 

Jaminan Fidusia. 

Apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat 

kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi 

ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka 

orang tersebut telah melakukan penyalahgunaan hak. Bila ditinjau dari Undang-

Undang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada 

pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda 

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima 

fidusia”, maka perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seijin debitur 

dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan adalah sama halnya dengan 

penyalahgunaan kepercayaan. 
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Menurut Prof. Simons, perbuatan mengasingkan atau menyerahkan suatu 

benda kepunyaan orang lain yang ada padanya karena dititipkan kepada pihak 

ketiga itu merupakan perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah 

selesai dilakukan oleh pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pengasingan atau 

penyerahan benda tersebut telah dikaitkan dengan perjanjian bahwa pelaku dapat 

membeli kembali benda yang bersangkutan (Lamintang T. dan Lamintang, 2009: 

119). 

Dari penjabaran ini diperoleh kenyataan bahwa pelaku (debitur Rio 

Chandra) telah sengaja mengalihkan benda objek jaminan fidusia kepada pihak 

lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri melalui imbalan yang diperoleh 

dari pihak ketiga. Kesimpulannya bahwa pelaku telah menguasai benda tersebut 

secara melawan hukum atau ada kesengajaan dengan maksud (dolus directus). 

Melalui alasan dan pertimbangan hakim untuk memutus tindakan 

pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan kualifikasi tindak pidana 

penggelapan, dengan tujuan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan 

khususnya kreditur maka diperoleh kaidah hukum berikut: 

- Pembuktian 

menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar telah 

terjadi, bahwa terdakwalah bersalah melakukannya. 

- perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain seluruhnya 

atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-unsur tindak 
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pidana kejahatan penggelapan apabila barang tersebut kemudian dijual/ 

dialihkan kepada orang lain. 

Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan yang menyimpang, menyelewengkan dan menyalahgunakan 

kepercayaan orang lain, dan awal benda itu berada di tangan debitur bukan 

merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan dari hasil kejahatan karena 

benda tersebut sudah dipercayakan sebelumnya. Namun, pelaku malah 

mengalihkan tanpa memberi keterangan atau meminta ijin maka pelaku telah 

melupakan tanggung jawabnya. 

Pengenaan Pasal 372 KUHP yang mengatur secara keseluruhan pada 

penggelapan objek jaminan yang memberikan sanksi untuk tindakan 

penyalahgunaan hak adalah relevan terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia yang menyebutkan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, 

atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau tanpa 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sehingga benarlah 

tindakan debitur yang menyalahgunakan kepercayaan kreditur dengan cara 

mengalihkan objek jaminan pada pihak ketiga adalah telah sesuai dengan Pasal 

372 KUHP tentang penggelapan. 

4.4 Perlindungan Hukum Kreditur berdasarkan Putusan 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr 

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan, dari hal 
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itulah pentingnya sebuah undang-undang diperjelas keterkaitannya untuk sebuah 

kasus yang harus ditindaklanjuti, seperti pada kasus pengalihan objek jaminan 

fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur yang diberi penegasan terkait 

perlindungan hukum dan sanksi yang jelas. 

Di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan 

bahwa “dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, 

menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau 

melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa 

Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia”.  Artinya adalah tidak berarti 

kreditur melepaskan jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur tetap ada. 

Dalam klausul akta perjanjian pembiayaan konsumen terdapat butir pasal 

yang menyatakan bahwa apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian, 

maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika 

tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat 

kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah untuk selanjutnya dengan tidak 

mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada 

debitur dihadapan pengadilan. Klausul inilah yang mendorong pihak kreditur PT. 

Adira Finance untuk menuntut debitur Rio Chandra ke pengadilan dengan dasar 

tuntutan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP. 

Jika penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah 

sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai 
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kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu 

termasuk dalam kebijakan sosial (Muladi dan Barda, 1992: 119). Menurut Hadjon 

(1987: 30) sendiri, sarana perlindungan hukum itu ada 2 (dua) macam yaitu sarana 

perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. 

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, perlindungan hukum represif bagi kreditur PT. Adira 

Finance telah nyata terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan dipertimbangkannya 

dakwaan alternatif (Pasal 372 KUHP) oleh Hakim dan dipenuhinya tuntutan pihak 

kreditur melalui Jaksa Penuntut Umum untuk mengenakan pidana penjara bagi 

terdakwa (debitur Rio Chandra). Penggunaan upaya pidana yakni dijatuhkannya 

hukuman setimpal bagi perbuatan terdakwa sebagai bagian dari suatu langkah 

kebijakan telah menyelesaikan sengketa antara terdakwa  (Debitur Rio Chandra) 

dengan Kreditur PT. Adira Finance. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor yang dominan menjadi landasan hakim untuk memutus 

perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasarkan Pasal 372 KUHP 

adalah: 

a. Hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim; 

Hal ini terkait dengan dirumuskannya perbuatan terdakwa dalam 

suatu undang-undang dan telah memenuhi unsur pasal yang 

didakwakan. Begitu juga dengan terpenuhinya asas pembuktian 

disertai keyakinan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 183 dan 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP.  

b. Terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim; 

Hal ini terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa berdasarkan penilaian Hakim. 

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan hakim. 

Hal ini terkait dengan penilaian-penilaian mengenai fakta dan 

pembuktian dengan yakin dari Jaksa melalui tuntutannya agar 

menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya. 
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2. Alasan mengapa hakim memutus perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana 

penggelapan adalah dengan diperolehnya kaidah hukum berikut: 

a. pembuktian, menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar- benar telah terjadi, bahwa terdakwalah bersalah 

melakukannya; 

b. perbuatan mengaku bahwa sesuatu barang milik orang lain 

seluruhnya atau sebagian sebagai miliknya, sudah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana kejahatan penggelapan apabila barang tersebut 

kemudian dijual/ dialihkan kepada orang lain. Sehingga benarlah 

tindakan debitur yang menyalahgunakan kepercayaan kreditur 

dengan cara mengalihkan objek jaminan pada pihak ketiga adalah 

telah sesuai dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. 

3. Perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan putusan hakim: 

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, perlindungan hukum represif bagi kreditur PT. 

Adira Finance telah nyata terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan 

dipertimbangkannya dakwaan alternatif (Pasal 372 KUHP) oleh Hakim 

dan dipenuhinya tuntutan pihak kreditur melalui Jaksa Penuntut Umum 

untuk mengenakan pidana penjara bagi terdakwa (debitur Rio Chandra). 

Penggunaan upaya pidana yakni dijatuhkannya hukuman setimpal bagi 
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perbuatan terdakwa sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan telah 

menyelesaikan sengketa antara terdakwa  (Debitur Rio Chandra) dengan 

Kreditur PT. Adira Finance. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan 

penulis adalah:  

Bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen 

dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam 

pemenuhan prestasi, karena tindakan cedera janji tidak selamanya bisa 

diselesaikan dengan musyawarah. Kiranya pengenaan sanksi penjara 

memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.   
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Instrumen Wawancara 

Mengenai 

Pertimbangan Hakim terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr) 

 

 Responden: Hakim 

Pengantar: 

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan penelitian skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap 

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.... 

 

Identitas responden: Nama  : ........................................................ 

   Pangkat : ........................................................ 

  Jabatan : ........................................................ 

 Alamat/ Telp : ........................................................ 
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Melalui teknik wawancara mendalam: 

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai teori pengalihan objek 

jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga? 

2. Di dalam akta jaminan fidusia terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA” yang 

menjadikan akta jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial, 

bagaimanakah pandangan Bapak/ Ibu mengenai hal ini? 

3. Apakah jaminan fidusia termasuk dalam ranah pidana khusus? 

4. Apa saja aspek-aspek ataupun faktor-faktor yang digunakan oleh hakim 

dalam hal mengambil suatu keputusan perkara pidana? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh peranan serta pentingnya legal 

reasoning terhadap hakim dalam mengambil suatu keputusan? 

6. Menurut Bapak/ Ibu, bagaimana pengaruh kebebasan dan kemandirian 

hakim dalam mengambil putusan dalam suatu perkara? 

7. Terkait pengalihan objek jaminan fidusia , apa yang menjadi dasar hukum 

Bapak/Ibu selaku hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus perkara 

Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr? 

8. Hal-hal apa sajakah yang bisa menjadi acuan ataupun pedoman Bapak/Ibu 

selaku hakim dalam mengambil putusan perkara Nomor: 

15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dalam hal menentukan pengenaan dakwaan 

alternatif antara Pasal 36 UUJF dan Pasal 372 KUHP? 

9. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

fidusia dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr? 



 
 

 
 

10. Mengingat kerugian materi yang dialami oleh pelaku usaha (kreditur), 

dalam hal ini mengapa Bapak/ Ibu lebih memilih pidana penjara dibanding 

sanksi administratif? 

11. Dalam mengambil keputusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr, 

Bapak/Ibu hakim melihat dari fungsi hukum yang manakah antara 

kepastian, keadilan atau kemanfaatan? 

12. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, menurut Bapak/ Ibu 

apakah Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah cukup memadai untuk 

menanggulangi perbuatan  wanprestasi dalam jaminan fidusia khususnya 

mengenai pengalihan objek jaminan fidusia? 

13. Demi keberlangsungan pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia, hal 

apakah yang menjadi masukan atau saran dari Bapak/ Ibu? 
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Instrumen Wawancara 

Mengenai 

Pertimbangan Hakim terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr) 

 

 Responden: Jaksa 

Pengantar: 

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan penelitian skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap 

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.... 

 

Identitas responden: Nama  : ........................................................ 

   Pangkat : ........................................................ 

  Jabatan : ........................................................ 

 Alamat/ Telp : ........................................................ 

 

Melalui teknik wawancara mendalam: 
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1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai teori pengalihan objek 

jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga? 

2. Mengingat dasar dari jaminan fidusia adalah perjanjian (perdata), menurut 

Bapak/ Ibu apakah upaya hukum penyelesaian sengketa fidusia melalui 

pengadilan pidana efektif dan tepat sasaran? 

3. Menurut Bapak/ Ibu, apakah perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia 

termasuk dalam Tindak Pidana Ekonomi? 

4. Jika termasuk dalam TPE, menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi 

karakteristiknya sebagai Tindak Pidana Ekonomi? 

5. Terkait pengalihan objek jaminan fidusia, apakah pihak kejaksaan sudah 

pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya? 

6. Seperti apakah penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap 

debitur cidera janji sebagai pelaku pengalihan objek jaminan fidusia? 

7. Dakwaan alternatif apakah yang digunakan oleh Bapak/ Ibu terhadap 

perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia? 

8. Hal apakah yang mendasari Bapak/ Ibu untuk mengajukan Pasal terkait 

dalam tuntutan tersebut? 

9. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, menurut Bapak/ Ibu 

apakah Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah cukup memadai untuk 

menanggulangi perbuatan  wanprestasi dalam jaminan fidusia khususnya 

mengenai pengalihan objek jaminan fidusia? 

10. Apakah ada saran atau masukan dari Bapak/ Ibu bagi pelaksanaan jaminan 

fidusia ke depannya? 
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Instrumen Wawancara 

Mengenai 

Pertimbangan Hakim terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr) 

 

 Responden: Pakar Hukum 

Pengantar: 

Di hadapan Bpk/Ibu/Sdr. terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan penelitian skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap 

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.... 

 

Identitas responden: Nama  : ........................................................ 

   Pangkat : ........................................................ 

  Jabatan : ........................................................ 

 Alamat/ Telp : ........................................................ 

 

Melalui teknik wawancara mendalam: 

mailto:fh@unnes.ac.id
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1. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia? 

2. Mengapa tindakan mengalihkan benda objek jaminan fidusia selalu 

dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan? 

3. Bagaimanakah bentuk pengalihan objek jaminan yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Jaminan Fidusia? 

4. Terkait dengan peraturan perundang-undangan, menurut Bapak/ Ibu 

apakah Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah cukup memadai untuk 

menanggulangi perbuatan wanprestasi dalam jaminan fidusia khususnya 

mengenai pengalihan benda objek jaminan fidusia? 

5. Apakah ada saran atau masukan dari Bapak/ Ibu bagi pelaksanaan jaminan 

fidusia ke depannya? 
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P U T U S A N 

Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN Pwr 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara-perkara pidana 

dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : 

 

Nama lengkap : RIO CHANDRA Bin NURANI 

BRAMANTYA 

Tempat lahir : Purworejo; 

Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Agustus 1990; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat tinggal : Desa Kebon Gunung Rt. 01/ 02, 

Kecamatan Loano, Kabupaten 

Purworejo; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Swasta; 

Pendidikan : SMP (Berijazah); 

 

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : 

1. Penyidik tidak melakukan penahanan; 

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 s.d. 03 Februari 2015; 

3. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 22 Januari 2015 s.d. 20 

Februari 2015; 

LAMPIRAN 10 

PENGADILAN NEGERI 

PURWOREJO 



 
 

 
 

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 21 

Februari 2015 s.d. 21 April 2015; 

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ Pengacara/ Advokat dalam 

perkara ini dan menghadapi sendiri perkara ini; 

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; 

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; 

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; 

 

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum 

dengan  No.Reg.Perkara  :  PDM-05/PREJO/Euh.2/01/2015  yang  diajukan  pada 

tanggal 04 Maret 2015,  yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim 

Pengadilan  Negeri  Purworejo  yang  mengadili  perkara  ini  memutuskan 

sebagai berikut : 

1) Menyatakan ia terdakwa RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif 

kedua Penuntut Umum; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa RIO CHANDRA Bin  NURANI  

BRAMANTYA atas  kesalahannya  dengan pidana penjara  selama 1 (satu) 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar 

terdakwa tetap ditahan; 

3) Menyatakan barang bukti berupa: 



 
 

 
 

 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 

2014 Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA FINANCE; 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA; Tetap 

terlampir dalam berkas perkara; 

 Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); 

 Setelah  mendengar  pembelaan/pledoi  atau  permohonan  lisan  dari 

terdakwa  yang  pada  pokoknya  sebagai  berikut  bahwa  terdakwa  memohon 

keringanan  hukuman  dengan  alasan  bahwa  terdakwa  mengakui  perbuatannya, 

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 

 

Menimbang,  bahwa  terdakwa  telah  diajukan  kepersidangan  dengan 

Surat Dakwaan dengan No.Reg.Perkara: PDM-05/PREJO/Euh.2/01/2015 

tertanggal 20 Januari 2015 yang selengkapnya sebagai berikut : 

PERTAMA 

Bahwa ia terdakwa RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA pada 

hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

dalam bulan Februari 2014  bertempat di PT. ADIRA FINANCE Cabang 

Magelang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, 



 
 

 
 

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek 

jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

Penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut: 

 Berawal sekitar bulan Februari 2014 terdakwa disuruh oleh Hari Ompong 

(DPO) untuk mengambil sepeda motor ke dealer Honda secara kredit 

menggunakan atas nama terdakwa (debitur) dan Hari Ompong (DPO) 

menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta 

dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung menyetujuinya. 

 Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 terdakwa 

datang ke salah satu dealer Honda di daerah Purworejo lalu mengajukan 

aplikasi kredit kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 

Techno FI Noka: MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873 warna 

hitam putih, kemudian seolah-olah dilakukan survei oleh Ade Kukilo 

(DPO), yang pembiayaannya kredit kepemilikan sepeda motor tersebut 

dibiayai oleh PT. ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan yang 

dikenakan kepada terdakwa sebesar Rp 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu 

rupiah) dengan jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan sesuai dengan 

Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040714101613 tertanggal 28 Februari 2014, 

dan perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh 

dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA FINANCE 

dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13-

00192796.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 07 Maret 2014 antara terdakwa 

dengan pihak PT. ADIRA FINANCE. 



 
 

 
 

 Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut sekitar akhir 

bulan Februari 2014, kemudian terdakwa dihubungi oleh Agung (DPO) 

yang merupakan suruhan Hari Ompong (DPO) dan janjian bertemu di Desa 

Kalisemo Kecamatan Loano Purworejo, selanjutnya terdakwa 

mengoperalihkan sepeda motor tersebut kepada Agung (DPO) tanpa 

pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak PT. ADIRA 

FINANCE, setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp1.200.000,- (satu 

juta dua ratus ribu rupiah) dari Agung (DPO). 

 Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2014 pihak PT. ADIRA FINANCE 

mendapati telah terjadi tunggakan dari aplikasi terdakwa hingga 6 (enam) 

bulan selanjutnya pihak PT. ADIRA FINANCE melalui saksi M. Hafid 

Arbanta, S.E selaku Remedial Officer melakukan pengecekan dengan 

mendatangi terdakwa dan diketahui jika terdakaw telah mengalihkan sepeda 

motor kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA 

FINANCE dan saat itu terdakwa berjanji akan membayar seluruh tunggakan 

tersebut namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah 

membayarnya, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. ADIRA 

FINANCE merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa kepada pihak 

kepolisian untuk diproses lebih lanjut. 

 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. ADIRA FINANCE mengalami 

kerugian sebesar Rp 24.909.994,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus 

Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah). 



 
 

 
 

Perbuatan terdakwa RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

 

ATAU 

KEDUA 

Bahwa ia terdakwa RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA pada 

hari Jumat jam lupa, tanggal 28 Februari 2014 atau setidak-tidakmya pada suatu 

waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di PT. Adira Dinamika Multi Finance 

TBK Cabang Magelang Jalan Achmad Yani Nomor 40 Magelang Kabupaten 

Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Purworejo, 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 mana 

dilkukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

 Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2014 ketika terdakwa sedang berada 

di rumahnya lalu datang Hari Ompong (DPO) dengan maksud meminta 

tolong terdakwa untuk mengambil sepeda motor ke dealer Honda secara 

kredit menggunakan atas nama terdakwa (debitur) dan Hari Ompong (DPO) 

menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta 

dua ratus ribu rupiah) karena ingin mendapatkan keuntungan saat itu 

terdakwa pun langsung menyetujuinya. 



 
 

 
 

 Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 terdakwa 

datang ke salah satu Dealer Honda di daerah Purworejo lalu membeli 1 

(satu) unit sepeda motor Honda New Vario FI Noka: 

MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873 warna hitam putih, 

kemudian seolah-olah dilakukan survei oleh Ade Kukilo (DPO) yang 

pembiayaan kredit kepemilikan sepeda motor tersebut dibiayai oleh PT. 

ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada 

terdakwa sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 

jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan sesuai dengan Perjanjian 

Pembiayaan Nomor: 040714101613 tertanggal 28 Februari 2014, dan 

perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut, sebelum lunas 

tidak boleh dipindah tangankan orang lain, tanpa sepengetahuan dari pihak 

PT. ADIRA FINANCE tetapi setelah sepeda motor tersebut ada pada 

penguasaan terdakwa, tidak berapa lama kemudian sekitar akhir bulan 

Februari 2014, oelh terdakwa 1 (satu) unti sepeda motor Honda New Vario 

Techno FI tersebut, tanpa ijin atau sepengetahuan dari pihak PT. ADIRA 

FINANCE diserahkan kepada Agung (DPO), selanjutnya terdakwa 

menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari 

Agung (DPO). 

 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. ADIRA FINANCE mengalami 

kerugian sebesar Rp 24.909.994,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus 

Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah). 



 
 

 
 

Perbuatan terdakwa RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; 

 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas,  terdakwa mengatakan 

mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan; (eksepsi); 

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 

barang bukti berupa : 

 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 

2014 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA;   

 

Menimbang, bahwa barang bukti tesebut telah disita secara sah menurut 

hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut 

hukum di persidangan dan mendukung proses pembuktian perkara ini; 

 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut 

Umum  telah  mengajukan  saksi-saksi  yang  keterangannya  telah  didengar  di 

persidangan sebagai berikut: 

1. Saksi MARCELLINUS AWANTORO, S.H. 

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada 

pokoknya sebagai berikut : 



 
 

 
 

 Bahwa saksi bekerja pada PT. ADIRA Finance sebagai AR Head 34 yang 

menangani keterlambatan angsuran di wilayah Purworejo); 

 Bahwa pada bulanRepubMei 2014 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit 

sepeda motor Honda New Vario Techno melalui kredit di PT. Adira 

Finance RO Purworejo (Adira) tetapi pembayaran angsurannya tidak 

lancar; 

 Bahwa terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2 (dua) 

bulan di mana terdakwa hanya membayar angsuran sekali pada bulan 

Maret 2014 yaitu termasuk uang muka dan angsuran pertama dan oleh 

karena itu proses collection berjalan; 

 Bahwa kemudian Adira meminta terdakwa menghadirkan unit sepeda 

motornya, tetapi terdakwa tidak sanggup menghadirkannya dengan alasan 

sepeda motor tersebut sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain; 

 Bahwa setelah dilakukan penagihan berulang kali, terdakwa mengakui jika  

namanya  dipinjam  Adira  oleh  ADE  KUKILO  (DPO)  selaku 

Karyawan Adira sebagai debitur untuk mengajukan kredit, unit sepeda 

motornya itu setelah dikirim ke terdakwa kemudian diserahkan lagi pada  

orang  lain  dan  terdakwa  atas  perbuatannya  itu  diberi  uang sebesar 

Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 

 Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno telah 

diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit melalui Adira dengan 

dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia 

Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris RETNO 



 
 

 
 

AGUSTIANINGSIH, SH., M.Kn dan telah didaftarkan oleh PT. Adira 

Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan Kantor Cabang 

Pembantu Purworejo dengan Nomor : W.13.00192796.05.01  tahun 2014 

tanggal 07 Maret 2014; 

 Bahwa saksi mengetahui hal itu setelah diberitahu saksi M.  Hafid 

Arbanta,  SE  yaitu  Karyawan  Adira  bagian  Penagihan  (Remedial 

Officer), dan hingga sekarang unit sepeda motor itu sebagai obyek 

jaminan fidusia tidak ketemu;  

 Bahwa ADE KUKILO (DPO) dahulu adalah anak buah dari saksi; 

 Bahwa atas perbuatan terdakwa,  maka Adira mengalami kerugian kurang 

lebih sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta rupiah); 

 Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan; 

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkannya; 

2. Saksi M. HAFID ARBANTA, S.E. Bin MUCH. THAUSOR 

Telah  menerangkan  dibawah  sumpah  sesuai  dengan  agamanya  pada 

pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa  saksi  adalah  karyawan  PT.  Adira  Finance (Adira)  sebagai 

Remedial Officer; 

 Bahwa pada bulan Mei 2014 terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit 

sepeda motor Honda New Vario Techno melalui kredit di PT. Adira 

Finance RO Purworejo (Adira) tetapi pembayaran angsurannya tidak 

lancar; 



 
 

 
 

 Bahwa terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2 (dua) 

bulan di mana terdakwa hanya membayar angsuran sekali pada bulan 

Maret 2014 yaitu termasuk uang muka dan angsuran pertama dan oleh 

karena itu proses collection berjalan; 

 Bahwa kemudian Adira meminta terdakwa menghadirkan unit sepeda 

motornya, tetapi terdakwa tidak sanggup menghadirkannya dengan 

alasan sepeda motor tersebut sudah dialihkan penguasaannya kepada 

orang lain; 

 Bahwa pada bulan Mei 2014 saksi mendatangi rumah terdakwa untuk 

melakukan  penagihan  dan  terdakwa  menyatakan  akan  membayar 

tetapi akhirnya terdakwa mengakui jika namanya dipinjam Adira oleh 

ADE KUKILO (DPO) selaku Karyawan Adira sebagai debitur untuk 

mengajukan  kredit,  unit  sepeda  motornya  itu  setelah  dikirim  ke 

terdakwa kemudian diserahkan lagi pada orang lain yaitu AGUNG 

(DPO)  beralamat  di  Butuh,  Purworejo  atas  perintah  dari  HARI 

OMPONG (DPO) dan terdakwa atas perbuatannya itu diberi uang 

sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari HARI 

OMPONG (DPO); 

 Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe 

Scootermatic, No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873 

telah diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit melalui Adira 

dengan dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan 

Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris 



 
 

 
 

RETNO AGUSTIANINGSIH, SH., M.Kn dan telah didaftarkan oleh PT. 

Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan Kantor 

Cabang Pembantu Purworejo dengan Nomor : W.13.00192796.05.01 

tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada Adira; 

 Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan; 

Atas   keterangan   saksi   tersebut,   terdakwa   tidak   keberatan   dan 

membenarkannya; 

3. Saksi RETNO AGUSTIANNINGSIH, SH., M.Kn Binti SUNGKONO 

YUSUF ISNANDAR 

Telah  menerangkan  dibawah  sumpah  sesuai  dengan  agamanya  pada 

pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi adalah seorang Notaris di Kabupaten Magelang; 

 Bahwa saksi pernah membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 

05 Maret 2014 yang isinya tentang pendaftaran jaminan fidusia dengan 

perjanjian pokok kredit atas nama terdakwa dengan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance, Tbk yang dikuasakan oleh Tuan Gatot Teguh Arifianto; 

 Bahwa dalam pembuatan akta tersebut Tuan Gatot Teguh Arifianto 

datang sendiri menghadap saksi tanggal 05 Maret 2014; 

 Bahwa akta jaminan fidusia itu telah didaftarkan di Kemenkumham 

sehingga keluarlah Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 

tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 



 
 

 
 

 Bahwa obyek jaminan fidusia ini adalah  1 (satu) unit Sepeda Motor 

Honda  New  Vario  Techno  FI  Tipe  Scootermatic,  No  Ka  : 

MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873; 

 Bahwa fungsi jaminan fidusia ini adalah alat untuk eksekusi/mengambil 

jaminan apabila terjadi ingkar janji terhadap perjanjian kredit; 

 Bahwa sebelum masa kredit berakhir seusai perjanjian kredit, obyek 

jaminan  fidusia  masih  milik  Adira  dan  jika  ingin  mengalihkan, 

menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia harus dilakukan atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

Penerima Fidusia yaitu PT. Adira Finance (Adira); 

 Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan; 

Atas   keterangan   saksi   tersebut,   terdakwa   tidak   keberatan   dan 

membenarkannya; 

4. Saksi SUGENG PRABOWO Bin SUGIYONO 

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada 

pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi adalah teman bermain dari terdakwa; 

 Bahwa saksi mengetahui jika pada bulan Maret 2014 terdakwa memiliki 

sebuah sepeda motor Honda Vario masih baru dan belum ada plat 

nomornya; 

 Bahwa setelah bertemu, terdakwa menceritakan pada saksi jika sepeda 

motornya itu baru dibeli dengan cara kredit dan hanya digunakan atas 



 
 

 
 

nama saja dengan mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah); 

 Bahwa pada suatu hari di bulan Maret 2014 kurang lebih pukul 13.00 

WIB saksi disuruh terdkawa membawakan sepeda motor Honda Vario itu 

ke daerah Sejiwan Loano untuk diserahkan kepada pemesan, oleh karena 

terdakwa hanya dipinjam namanya saja dan saat itu terdakwa mengikuti 

saksi dengan menggunakan mobil; 

 Bahwa di sebelah utara Pasar Sejiwan Loano sudah ditunggu 2 (dua) 

orang laki-laki, dan terdakwa berunding dengan mereka sementara itu 

saksi di dalam mobil, kemudian sepeda motor itu diturunkan dan dibawa 

pergi salah satu laki-laki itu ke arah Purworejo; 

 Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan; 

Atas   keterangan   saksi   tersebut,   terdakwa   tidak   keberatan   dan 

membenarkannya; 

 

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan; 

 

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa 

RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

 Bahwa terdakwa telah mengalihkan barang berupa adalah 1 (satu) unit 

Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe Scootermatic, No Ka : 



 
 

 
 

MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873 pada orang lain tanpa 

seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira Finance (Adira); 

 Bahwa awalnya pada bulan Februari 2014, terdakwa yang sedang di rumah 

didatangi HERI OMPONG (DPO) dengan tujuan meminta tolong terdakwa 

agar dipinjam namanya untuk ambil sepeda motor Honda New Vario 

dengan cara kredit dan HARI OMPONG (DPO) menjanjikan imbalan 

sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian HARI 

OMPONG (DPO) yang menyiapkan persyaratannya dan yang membayar 

uang muka serta angsuran pertamanya; 

 Bahwa 2 (dua) hari kemudian Pihak Adira datang Ade Kukilo (DPO) ke 

rumah   terdakwa   untuk   mensurvei,   dan   terdakwa   hanya 

menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit yang diberikan ADE 

KUKILO (DPO) dan terdakwa sama sekali tidak datang ke dealer Honda 

berkaitan pengajuan kredit tersebut; 

 Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB 

menerima  sepeda  motor  Honda  New  Vario  Techno  tersebut,  dan 

kemudian terdakwa ditelepon AGUNG (DPO) alamat Butuh, Purworejo 

yang mengaku suruhan dari HARI OMPONG (DPO) alamat Kutoarjo, 

Purworejo untuk mengambil sepeda motor tersebut; 

 Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sugeng mengantarkan 

sepeda motor itu dan diserahkan kepada AGUNG (DPO) di pinggir jalan 

dekat Pasar Sejiwan, Kec. Loano, Kab. Purworejo dan pada saat itu 



 
 

 
 

terdakwa menerima uang imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua 

ratus ribu rupiah); 

 Bahwa ternyata kredit sepeda motor itu macet pembayaran angsurannya, 

sehingga terdakwa didatangi pegawai Adira, dan terdakwa menjelaskan jika 

dirinya hanya dipinjam nama oleh HARI OMPONG (DPO) untuk membeli 

sepeda motor tersebut melalui kredit oleh Adira; 

 Bahwa  terdakwa  tidak  mengetahui  tentang  jaminan  fidusia  terkait 

pembelian sepeda motor tersebut; 

 Bahwa terdakwa sehari-hari kerja di Barata pencucian  mobil dan terdakwa 

digaji sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

 Bahwa  terdakwa  sebelumnya  memang  berteman  dengan  HARI 

OMPONG (DPO), AGUNG (DPO) 

 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; 

 Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan; 

 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara 

Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut 

dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini; 

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti 

berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana 

setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain 

bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah 

diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : 



 
 

 
 

 Bahwa benar terdakwa telah mengalihkan barang berupa adalah 1 (satu)  

unit  Sepeda  Motor  Honda  New  Vario  Techno  FI  Tipe Scootermatic, 

No Ka : MH1JFB127EK276762, No Sin: JFB1E2228873 pada orang lain 

tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira Finance (Adira) kurang lebih 

bulan Mei 2014; 

 Bahwa benar pada bulan Februari 2014, terdakwa didatangi HERI 

OMPONG  (DPO)  dengan  tujuan  meminta  tolong  terdakwa  agar 

dipinjam namanya untuk ambil sepeda motor Honda New Vario dengan 

cara kredit dan HARI OMPONG (DPO) menjanjikan imbalan sebesar 

Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 

 Bahwa benar HARI OMPONG (DPO) yang menyiapkan persyaratannya 

dan yang membayar uang muka serta angsuran pertamanya; 

 Bahwa  benar Pihak Adira datang ADE KUKILO (DPO)  ke rumah 

terdakwa  untuk  mensurvei,  dan  terdakwa  hanya  menandatangani 

dokumen-dokumen  pengajuan  kredit  yang  diajukan  ADE  KUKILO 

(DPO)  dan  terdakwaRepubliksama  sekali  tidak  datang  ke  dealer Honda 

berkaitan pengajuan kredit tersebut; 

 Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe 

Scootermatic, No Ka: MH1JFB127EK276762, No Sin: JFB1E2228873 

diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit melalui Adira dengan 

dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 

: 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris RETNO 

AGUSTIANNINGSIH, SH., M.Kn dan telah didaftarkan  oleh PT. Adira 



 
 

 
 

Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan Kantor   Cabang   

Pembantu   Purworejo   dengan Nomor: W.13.00192796.05.01 tahun 2014 

tanggal 07 Maret 2014; 

 Bahwa benar sekitar bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB menerima  

sepeda  motor  Honda  New  Vario  Techno  tersebut,  dan kemudian 

terdakwa ditelepon AGUNG (DPO) alamat Butuh, Purworejo yang 

mengaku suruhan dari HARI OMPONG (DPO) alamat Kutoarjo, Purworejo 

untuk mengambil sepeda motor tersebut; 

 Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Sugeng mengantarkan sepeda 

motor itu dan diserahkan kepada AGUNG (DPO) di pinggir jalan dekat 

Pasar Sejiwan, Kec. Loano, Kab. Purworejo dan pada saat itu terdakwa 

menerima uang imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu 

rupiah); 

 Bahwa benar pembayaran angsuran kredit sepeda motor itu macet, sehingga 

terdakwa didatangi pegawai Adira, dan terdakwa menjelaskan jika dirinya 

hanya dipinjam nama oleh HARI OMPONG (DPO) untuk membeli sepeda 

motor tersebut melalui kredit oleh Adira; 

 Bahwa benar terdakwa sehari-hari kerja di Barata pencucian mobil dan 

terdakwa digaji sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

 Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang berteman dengan HARI 

OMPONG (DPO), AGUNG (DPO) 

 Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di 

persidangan; 



 
 

 
 

 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah dengan  adanya  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  diatas,  telah  dapat 

menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti 

yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa; 

 

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang 

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam 

dakwaan Penuntut Umum; 

 

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, 

yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang menurut 

hukum berarti bahwa Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan 

salah satu dakwaan yang didukung oleh fakta-fakta hukum; 

 

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam fakta hukum terungkap tersebut 

dinyatakan bahwa terdakwa hanya diminta tolong HARI OMPONG (DPO) untuk 

mengajukan kredit atas nama terdakwa dengan dijanjikan diberi imbalan uang 

sebesar  Rp.1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah),  terdakwa  hanya 

menandatangani dokumen-dokumen yang diberikan oleh ADE KUKILO (DPO) 

dan beralihnya sepeda motor Honda New Vario Techno ke HARI OMPONG 



 
 

 
 

(DPO) melalui AGUNG (DPO) bukan permintaan terdakwa, sehingga dan dalam 

hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 

372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur Barang siapa; 

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum; 

3. Unsur Mengaku sebagi milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatannya. 

 

UNSUR KESATU 

Unsur “BARANGSIAPA”; 

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini mengacu pada subyek hukum  

orang  perorangan  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang 

didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana RIO 

CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA yang identitasnya telah diakui oleh 

terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, 

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang 

diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan 

tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu 

RIO CHANDRA Bin NURANI BRAMANTYA sehingga tidak terjadi error in 

persona ; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi; 



 
 

 
 

 

UNSUR KEDUA 

Unsur “ DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM”; 

Menimbang, bahwa kata  “dengan sengaja” mengacu kepada bentuk 

“kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan 

di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat 

unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi 

mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder 

schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”; 

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan 

(dolus,  intent,  opzet  vorsatz) terdapat dalam MvT  (Memorie  van Toelichting) 

yang mengartikan sebagai ”menghendaki dan mengetahui” (willens enwetens) ; 

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif 

yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa 

usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki 

orang  tersebut, dan  kesengajaan  harus  dilihat  dari  sikap  bathin  dan  niat  dari 

terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ; 

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. dibagi 

menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu : 

 Kesengajaan dengan Maksud (opzet als oogmerk) atau Dolus 

Directus; 

 Kesengajaan   Sebagai   Kepastian,   Keharusan (opzet   met 

zekerheidsbewustzijn); 



 
 

 
 

 Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis 

(voorwaardelijk opzet) ;  

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terungkap fakta hukum dan 

berdasarkan  fakta  hukum  sebagai berikut: 

 Bahwa benar terdakwa telah mengalihkan barang berupa adalah 1 (satu) unit 

Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe Scootermatic, No. Ka : 

MH1JFB127EK276762, No Sin : JFB1E2228873 pada orang lain tanpa 

seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira Finance (Adira) kurang lebih bulan 

Mei 2014; 

 Bahwa benar pada bulan Februari 2014, terdakwa didatangi HERI 

OMPONG  (DPO)  dengan  tujuan  meminta  tolong  terdakwa  agar 

dipinjam namanya untuk ambil sepeda motor Honda New Vario dengan 

cara kredit dan HARI OMPONG (DPO) menjanjikan imbalan sebesar 

Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 

 Bahwa benar HARI OMPONG (DPO) yang menyiapkan persyaratannya 

dan yang membayar uang muka serta angsuran pertamanya; 

 Bahwa  benar Pihak Adira datang ADE KUKILO (DPO)  ke rumah 

terdakwa  untuk  mensurvei,  dan  terdakwa  hanya  menandatangani 

dokumen-dokumen  pengajuan  kredit  yang  diajukan  ADE  KUKILO 

(DPO)  dan  terdakwaRepubliksama  sekali  tidak  datang  ke  dealer Honda 

berkaitan pengajuan kredit tersebut; 

 Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda New Vario Techno FI Tipe 

Scootermatic, No Ka: MH1JFB127EK276762, No Sin: JFB1E2228873 



 
 

 
 

diambil atas nama terdakwa dengan cara kredit melalui Adira dengan 

dibebani Fidusia, sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 

: 338 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris RETNO 

AGUSTIANNINGSIH, SH., M.Kn dan telah didaftarkan  oleh PT. Adira 

Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Magelang dengan Kantor   Cabang   

Pembantu   Purworejo   dengan Nomor: W.13.00192796.05.01 tahun 2014 

tanggal 07 Maret 2014; 

 Bahwa benar sekitar bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB menerima  

sepeda  motor  Honda  New  Vario  Techno  tersebut,  dan kemudian 

terdakwa ditelepon AGUNG (DPO) alamat Butuh, Purworejo yang 

mengaku suruhan dari HARI OMPONG (DPO) alamat Kutoarjo, Purworejo 

untuk mengambil sepeda motor tersebut; 

 Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Sugeng mengantarkan sepeda 

motor itu dan diserahkan kepada AGUNG (DPO) di pinggir jalan dekat 

Pasar Sejiwan, Kec. Loano, Kab. Purworejo dan pada saat itu terdakwa 

menerima uang imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu 

rupiah); 

 Bahwa benar pembayaran angsuran kredit sepeda motor itu macet, sehingga 

terdakwa didatangi pegawai Adira, dan terdakwa menjelaskan jika dirinya 

hanya dipinjam nama oleh HARI OMPONG (DPO) untuk membeli sepeda 

motor tersebut melalui kredit oleh Adira; 

 Bahwa benar terdakwa sehari-hari kerja di Barata pencucian mobil dan 

terdakwa digaji sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 



 
 

 
 

 Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang berteman dengan HARI 

OMPONG (DPO), AGUNG (DPO) 

 Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa 

perbuatan terdakwa yang mau namanya dipinjam HARI OMPONG (DPO) untuk 

kredit  sepeda  motor  Honda  New  Vario  dengan  janji  imbalan  uang  sebesar 

Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mau 

saja menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan ADE KUKILO  (DPO) 

hingga akhirnya sepeda motor itu dikirim dan oleh terdakwa diserahkan kepada 

AGUNG (DPO) yang mengaku suruhan HARI OMPONG (DPO), dan atas 

perbuatan terdakwa tersebut ditemukan adanya niat dan sikap bathin dalam diri 

terdakwa dengan maksud agar terdakwa dapat memperoleh imbalan uang dan 

menikmati uang tersebut untuk keperluan sehari-hari; 

Menimbang,  bahwa  menurut  Prof.  Soedarto,  S.H.  bahwa  melawan 

hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara 

materiil,  di  mana  melawan  hukum  formil  suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai 

perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan 

sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut 

bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan 

hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan 

melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja 

akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau 



 
 

 
 

dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum 

tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya; 

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  jelas  bahwa  perbuatan 

terdakwa yangmau namanya dipinjam HARI OMPONG (DPO) untuk kredit 

sepeda motor Honda New Vario dengan janji imbalan uang sebesar 

Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mau 

saja menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan ADE KUKILO (DPO) 

hingga akhirnya sepeda motor  itu  dikirim  dan  oleh  terdakwa  diserahkan  

kepada  AGUNG  (DPO)  yang mengaku suruhan HARI OMPONG (DPO)tanpa 

ijin dan sepengetahuan PT. ADIRA FINANCE dan merugikan sepengetahuan PT. 

ADIRA FINANCE dan jelas hal itu selain bertentangan dengan undang-undang 

juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti agama, kesusilaan, 

kepatutan, dsb.; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut 

telah terpenuhi ; 

 

UNSUR KETIGA 

Unsur “MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU 

YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN 

ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN 

KARENA KEJAHATAN”; 



 
 

 
 

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan 

mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

milik orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut : 

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  yang  terungkap  diketahui  bahwa 

awalnya  terdakwa  didatangi  HARI  OMPONG  (DPO)  dan  meminta  tolong 

agar terdakwa dipinjam namanya untuk proses pengajuan kredit sepeda motor 

Honda New Vario Techno pada Adira dengan janji imbalan uang sebesar 

Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian datanglah petugas 

dari Adira bernama ADE KUKILO (DPO) yang mensurvei dan menyerahkan 

dokumen-dokumen untuk ditandatangani terdakwa hingga permohonan kredit 

disetujui dan sepeda motor diserahkan ke tangan terdakwa, dan setelah itu atas 

telepon dari AGUNG (DPO) yang mengaku suruhan dari HARI OMPONG  

(DPO), maka sepeda motor itu diserahkan dari terdakwa kepada AGUNG (DPO) 

dan terdakwa akhirnya memperoleh imbalan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu 

juta dua ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti 

bahwa  terdakwa  dengan  menandatangani  dokumen-dokumen  pengajuan  kredit 

sepeda motor Honda New Vario Techno yang diajukan ADE KUKILO (DPO) 

atas namanya hingga terdakwa menerima sepeda motor itu, terdakwa tidak 

menerangkan kepada Adira keadaan atau kondisi yang sebenarnya, sehingga 

perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori mengaku sebagai pemilik atau 

pembeli dari sepeda motor Honda New Vario Techno tersebut; 



 
 

 
 

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah sepeda motor 

tersebut dalam kekuasaan terdakwa merupakan hasil kejahatan atau bukan akan 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa fakta hukum yang  terungkap diketahui bahwa setelah 

permohonan kredit disetujui maka sepeda motor diserahkan ke tangan terdakwa, 

dan setelah itu atas telepon dari AGUNG (DPO) yang mengaku suruhan dari 

HARI OMPONG (DPO), maka sepeda motor itu diserahkan dari terdakwa kepada 

AGUNG (DPO) di Pasar Sejiwan, Kec. Loano dan terdakwa akhirnya 

memperoleh imbalan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu 

rupiah); 

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda New Vario Techno dalam 

kekuasaan  terdakwa  bukanlah  hasil  kejahatan  karena  terdakwa  menggunakan 

persyaratan dan telah menandatangani dokumen-dokumen pengajuan kredit ke 

Adira dan  telah  disetujui  hingga  akhirnya  sepeda  motor  diserahkan  dari  

dealer  ke terdakwa.  Mengenai  janji  imbalan  uang  dari  HARI  OMPONG  

(DPO)  juga berdasarkan fakta hukum belum dibayarkan saat diserahkan sepeda 

motor itu dari Dealer  ke  terdakwa  dan  baru  dibayarkan  imbalan  tersebut  

setelah  terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada AGUNG (DPO) di Pasar 

Sejiwan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan  uraian  pertimbangan diatas,  maka 

semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka 



 
 

 
 

perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis 

Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan seperti 

dalam dakwaan alternatif keduatersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi 

hukuman setimpal dengan perbuatannya dan dakwaan kesatu tidak perlu 

dipertimbangkan lagi dan oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, 

maka dakwaan alternatif pertamanya tidak perlu dibuktikan lagi; 

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti 

adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-

alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang 

menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana; 

 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka menurut Majelis 

Hakim tuntutan tersebut dirasa berat karena dari fakta dan pertimbangan hukum 

diketahui bahwa perbuatan terdakwa itu dilakukan karena sudah percaya karena 

HARI OMPONG (DPO) dan AGUNG (DPO) adalah temannya, selain itu 

terdakwa juga menjadi korban dari perbuatan dari HARI OMPONG (DPO), 

AGUNG (DPO) dan ADE KUKILO (DPO), sehingga dirasa adil jika terdakwa 

dijatuhi pidana yang sesuai kadar atau bobot kesalahannya sebagaimana amar 

putusan. Ketiga orang DPO itu jika tertangkap juga harus segera diproses hukum 

untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; 

 



 
 

 
 

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan selama ini berdasarkan 

perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai 

kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa 

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada 

terdakwa; 

 

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari 

lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan serta Majelis 

Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan 

terdakwa  dari  tahanan,  maka  terdakwa  ditetapkan  untuk  tetap  berada  dalam 

tahanan; 

Menimbang,  bahwa mengenai barang bukti berupa 1  (satu)  lembar 

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 

07 Maret 2014 dan 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 

Maret 2014, oleh karena terkait dengan tindak pidana dan merupakan milik dari 

PT. ADIRA FINANCE, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada pihak 

PT. ADIRA FINANCE. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat 

Pernyataan atas nama RIO CANDRA, oleh karena hanyalah berupa pernyataan 

sepihak dari terdakwa, maka cukup beralasan untuk tetap terlampir dalam berkas 

perkara; 

 

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus 

dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; 



 
 

 
 

 

Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa, 

akan  terlebih  dahulu  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  yang 

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan 

terdakwa yang telah terbukti tersebut; 

 

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : 

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 

2. Perbuatan terdakwa merugikan PT. ADIRA FINANCE;; 

 

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : 

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara 

terus terang, menyesali   perbuatannya   dan   berjanji   tidak   

akan   mengulangi   lagi perbuatannya; 

2. Terdakwa belum pernah dihukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula 

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas 

perbuatan terdakwa,  melainkan  bertujuan  untuk  membina  dan  mendidik  agar  

terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota 

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan 

patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar 

putusan di bawah ini; 



 
 

 
 

 

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang 

berkaitan dengan perkara ini :  

MENGADILI 

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN” ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Menyatakan barang bukti berupa : 

 1   (satu)  lembar   Sertifikat   Jaminan   Fidusia   Nomor: 

W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014; 

 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 

2014 Dikembalikan kepada pihak PT. ADIRA FINANCE; 

 1 (satu) buah Surat Pernyataan atas nama RIO CANDRA; Tetap 

terlampir dalam berkas perkara; 

6. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar 

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Purworejo pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2015, oleh 

kami IRMA MARDIANA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN 



 
 

 
 

WIBOWO, S.H., M.Hum dan ISMU BAHAIDURI F.K., S.H. sebagai Hakim-

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam 

persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua 

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI RETNO PALUPI, S.Pd Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri pula oleh JAJA 

SUBAGJA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan 

terdakwa. 

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA, 

 

 

CHRISTIAN WIBOWO, SH., M.Hum IRMA MARDIANA, S.H., MH 

 

 

ISMU BAHAIDURI F.K., S.H. 

PANITERA PENGGANTI, 

 

 

 DWI RETNO PALUPI, S.Pd  



 
 

 
 

Dokumentasi Wawancara 

 

 

wawancara dengan Hakim Irma Mardiana S.H., M.H. pada tanggal 05 April 2016 

pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Purworejo 

 

Wawancara dengan I Wayan Eka Widdyara, S.H selaku Kepala Seksi Tindak 

Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo 

LAMPIRAN 11 


