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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Pada Bab ini, penulis akan melakukan penelitian terkait dengan 

penerapan Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Salatiga. Pertama – 

tama penulis akan menguraikan kronologi kasus penipuan dan 

penggelapan yang menjadi bahan penelitian skripsi ini, yaitu: Putusan No. 

55/Pid.B/2012/PN.Sal. dan Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal.  

 

1. Gambaran Kronologi kasus penipuan pada Putusan No. 

55/Pid.B/2012/PN.Sal 

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran kronologi 

kasus pada Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal untuk menjadi bahan 

analisis skripsi ini. Data dalam kronologi pada bagian ini diambil dari 

dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pertimbangan hakim, bukti – bukti 

dan keterangan terdakwa dan saksi – saksi juga penetapan putusan dari 

Majelis Hakim pada Putusan No.55/Pid.B/2012/PN.Sal. Berikut kronologi 

kejadian dari Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal. 

 

Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2009, saksi Rifai Bin 

Ikwal yang disuruh terdakwa Abdul Wachid Bin Ngadimin untuk mencari 

pembeli rumah di Perum Griya Mukti Asri Blok A2 Kel. Dukuh Kec. 

Sidomukti Salatiga. Saksi korban Sriyanti tertarik untuk membeli rumah 
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tersebut dan terjadi kesepakatan harga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima 

juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2009 saksi korban pun 

menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima 

juta rupiah) kepada terdakwa dirumah saksi korban. 

Pada bulan Juli 2010 pada saat saksi korban ingin membersihkan 

rumah tersebut, salah satu tetangga rumah di Perum Griya Mukti Asri 

Blok A2 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga mengatakan bahwa rumah 

tersebut telah dibeli saksi Markus. Mengetahui hal tersebut, saksi korban 

pun mendatangi terdakwa Abdul Wachid Bin Ngadimin dan menanyakan 

hal tersebut, dan terdakwa pun mengaku dan siap mengembalikan uang 

muka yang telah diberikan saksi korban namun sampai saat ini terdakwa 

belum mengembalikan uang tersebut. 

Keterangan saksi: 

- Saksi korban Sriyanti Binti Marjono: 

Bahwa saksi korban sudah memberikan uang tanda jadi 

kepada terdakwa senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima 

juta rupiah) dan saat saksi korban ke lokasi rumah dengan 

maksud bersih – bersih, ada tetangga rumah tersebut yang 

mengatakan bahwa rumah tersebut sudah dibeli bu Markus. 

Lalu saksi mendatangi Bu Markus untuk menanyakan 

kebenaran keterangan tetangga rumah tersebut dan ternyata 

benar bahwa Bu Markus sudah terlebih dahulu membeli 

rumah tersebut dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 

17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah). 



 46 

- Saksi Rifai Bin Ikwan. 

Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tersebut belum terjual 

dari terdakwa yang menyatakan kalau Pak Markus sudah 

mengundurkan diri dan menyuruh saksi mencarikan pembeli 

lagi, dan ditawarkan kepada korban Sriyanti, dan pada saat 

itu saksi Rifai tidak mengkonfirmasi dengan pak Markus 

apakah benar sudah mengundurkan diri dari pembelian rumah 

tersebut. 

- Saksi Kuswanto Bin Basir Alm. 

Bahwa saksi adalah penyedia tanah untuk pengembangan 

lokasi perumahan tersebut. Dan penjualan rumah di 

Perumahan griya Mukti Asri Blok A2 no. 2 Karangalit 

Salatiga transaksinya dengan Bu Markus. Dan pada waktu 

pembelian tanah tersebut Bu Markus belum membayar secara 

lunas dan baru dibayar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta 

rupiah). 

  Keterangan terdakwa: 

Bahwa terdakwa kenal dengan Pak Markus dan Bu Markus 

dikarenakan mereka pesan rumah yang terdakwa bangun di Griya 

Mukti Asri. Pak Markus dan Bu Markus melakukan setoran total 

kepada terdakwa senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) 

pada tahun 2008, lalu setelah itu dari pihak Bu Markus tidak 

pernah ada cicilan pembayaran lagi, hingga pada tahun 2009 

terdakwa menanyakan kepada Pak Markus jadi atau tidak beli 
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rumahnya, lalu BTN minta tambah dan anak Bu Markus 

menyatakan tidak sanggup. Setelah itu terdakwa menawarkan 

rumah tersebut kepada pembeli lain dan akhirnya rumah tersebut 

dibeli oleh saksi Bu Sriyanti dengan uang tanda jadi Rp. 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).  

Bahwa ibu Sriyanti menagih uang tanda jadi tersebut 

sebanyak dua kali, dan tidak terdakwa kembalikan karena uang 

tersebut sudah habis untuk membayar hutang material dan tenaga.  

Berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, Majelis Hakim 

mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua 

unsur dari pasal yang didakwakan sehingga harus dinyatakan 

terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum 

dengan dakwaan Pasal 378 KUHP. Yang memenuhi unsur – unsur: 

1. Unsur “Barang siapa” 

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum”; 

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”; 

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun 

menghapuskan piutang”. 
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2. Gambaran Kronologi kasus penggelapan pada Putusan No. 

133/Pid.B/2012/PN.Sal 

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran kronologi 

kasus pada Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal untuk menjadi bahan 

analisis skripsi ini. Data dalam kronologi pada bagian ini diambil dari 

dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pertimbangan hakim, bukti – bukti 

dan keterangan terdakwa dan saksi – saksi juga penetapan putusan dari 

Majelis Hakim pada Putusan No.133/Pid.B/2012/PN.Sal. Berikut 

kronologi kejadian dari Putusan No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal. 

 

Pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 terdakwa Teguh Rahmana Bin 

Karjiman bermaksud mencari kendaraan sewa untuk mengangkut kertas di 

sebuah pabrik kertas yang terletak di daerah Bawen, Kabupaten Semarang. 

Karena tertarik lalu saksi korban Sayoko Bin Tarto Wiyoto bersama 

dengan saksi Samingan Bin Yameja dan terdakwa mengendarai satu unit 

mobil merk type Mitsubishi/FE119 warna biru tahun 1995 No. Polisi R-

1988-CD atas nama Nur Kharsin. Lalu pada bulan Juli 2012  terdakwa 

bertemu dengan saksi Eko Marhaen Rota Bin Suharno BA (penuntutan 

terpisah) dengan niat menggadaikan kendaraan tersebut, dan kemudian 

saksi Eko Marhaen Rota Bin Suharno BA (penuntutan terpisah) 

menghubungi saksi Setiyawan Adi Nugroho Bin Much Suwali, lalu  tanpa 

ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban Sayoko Bin Tarto Wiyoto, 

tersangka bersama saksi Eko Marhaen Rota Bin Suharno BA (penuntutan 

terpisah) menemui saksi Setiyawan Adi Nugroho Bin Much Suwali di 
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daerah Kemiri Salatiga untuk menggadaikan kendaraan tersebut, dan dari 

hasil menggadaikan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 

6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan saksi 

Eko Marhaen Rota Bin Suharno BA (penuntutan terpisah) masing – 

masing senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Eko Marhaen 

Rota Bin Suharno BA (penuntutan terpisah) saksi korban Sayoko Bin Tarto 

Wiyoto mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta 

rupiah). 

 

Keterangan saksi: 

- Saksi korban Sayoko Bin Tarto Wiyoto (Alm) 

Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah 

orang tua terdakwa, dan terdakwa mengatakan jika saksi 

korban mempunyai uang dibelikan truk saja dan akan disewa 

oleh terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per 

bulan, dan dibayarkan dua minggu sekali. Namun selama 

jangka waktu tersebut tidak pernah terjadi pembayaran. 

- Saksi Samingan Bin Yameja 

Pada Jumat 4 Mei 2012 saksi mengantarkan truk type 

Mitsubishi no. polisi R-1988-CD  milik saksi korban Sayoko 

Bin Tarto Wiyoto ke rumah terdakwa di Kp. Tegalsari Rt.01 

Rw.II, Kel. Kalibening, Kec. Tingkir Kota Salatiga.  
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- Saksi Eko Marhaen Roto Bin Suharno, BA 

Terdakwa dan saksi pada Juli 2012 menggadaikan truk type 

Mitsubishi nopol R-1988-CD kepadaWawan di  daerah 

Kemiri Salatiga, dan mereka mendapatkan uang hasil gadai 

tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan 

dibagi dua menjadi senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) 

per orang. 

Berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta 

barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum mengajukan 

dakwaan berbentuk Alternative, yaitu: 

- Dakwaan Pertama: Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 

KUHP, atau; 

- Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP, atau; 

- Dakwaan Ketiga: Pasal 378 KUHP; 

Karena dakwaannya disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim 

akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di Persidangan, Dan 

menurut pendapat Majelis Hakim, maka dakwaan yang paling tepat untuk 

terdakwa adalah  dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang 

unsur – unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Unsur “Barang siapa” 

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  suatu 

barang  yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 

lain”; 

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan”. 
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B. ANALISIS 

 

1. Analisis terhadap Putusan Hakim 

1.1 Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal sebagai tindak pidana yang 

melanggar Pasal 378 KUHP 

Penulis akan membuat analisis terhadap putusan Hakim dalam 

Perkara No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal di Pengadilan Negeri Salatiga. 

Untuk dapat menganalisis terhadap Putusan Hakim, penulis terlebih 

dahulu akan melihat pertimbangan – pertimbangan hukum dari Majelis 

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 

55/Pid.B/2012/PN.Sal. 

Agar bisa disebut melanggar Pasal 378 KUHP maka semua unsur 

delik dari Pasal 378 tersebut harus terpenuhi. Oleh karena itu penulis 

akan melihat apakah unsur – unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP 

sudah terpenuhi dalam pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim 

dalam perkara No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal. Berikut unsur delik yang 

terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang akan dijelaskan oleh penulis: 

1. Unsur “Barang siapa” Yang dimaksud adalah setiap orang yang 

diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah 

didakwa melakukan suatu tindak pidana. 

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum”. Yang dimaksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini adalah 
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perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta 

kekayaan semula.
31

 

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. 

Mempergunakan nama palsu dalam pasal ini adalah 

penggunaan nama yang tidak dikenal oleh umum maka 

penggunaan nama – nama semacam itu dianggap sebagai 

mempergunakan nama palsu. Mempergunakan tipu muslihat 

yang dimaksud disini bukanlah terdiri dari kata – kata 

melainkan pebuatan – perbuatan yang demikian rupa sehingga 

menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain. 

Mempergunakan susunan kata – kata bohong yang dimaksud 

dengan kata – kata bohong atau verdichtsels itu adalah kata – 

kata dusta atau kata – kata yang bertentangan dengan 

kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata – 

kata bohong adalah susunan kata – kata yang terjalin demikian 

rupa, yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan 

seolah – olah yang satu membenarkan yang lain atau kata – 

kata yang satu itu memperkuat kata – kata yang lainnya.
32

 

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun 

menghapuskan piutang”. Menggerakkan disini dapat diartikan 

                                                 
31

 P.A.F Lamintang, et.al., Delik – delik Khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik 

dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit “Tarsito” Bandung, 1981, h. 276 

 
32

 Ibid h. 272 - 275 
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dengan mempergunakan tindakan – tindakan, baik berupa 

perbuatan – perbuatan ataupun perkataan – perkataan yang 

bersifat menipu. Menyerahkan suatu benda dalam pasal ini 

dimaksudkan benda berwujud dan bergerak, dan tidaklah 

disyaratkan bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung 

oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat 

diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si 

penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan 

kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk 

melakukan penyerahan benda tersebut.
33

 

 

Adapun unsur – unsur delik Pasal 378 KUHP yang terpenuhi 

dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara 

tersebut adalah: 

1. Unsur “Barang Siapa” yang dimaksud pada kasus ini adalah 

terdakwa bernama Abdul Wachid Bin Ngadimin umur 51 

tahun alamat di Macan Mati Rt 06/02 Ds. Klepu Kec 

Pringapus, Kab. Semarang., Jenis kelamin Laki – laki, 

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Data tersebut 

berdasarkan fakta yang terungkap dan keterangan dari saksi 

dan bukti – bukti di persidangan. 

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum” pada kasus ini adalah 

                                                 
33

  Ibid h. 264 - 265 
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tindakan terdakwa yang menawarkan rumah kepada Ibu 

Sriyanti dan menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 

25.000.000,- dari penjualan rumah tersebut sedangkan pada 

kenyataannya rumah tersebut sudah laku terlebih dahulu 

kepada Bu Markus tanpa hal ini diketahui oleh Ibu Sriyanti. 

Dan terpenuhinya unsur delik ini diperkuat dengan bukti 1 

(satu) lembar kwitansi dari Bu Sriyanti untuk uang muka 

rumah tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa. Juga 

keterangan saksi Kuswanto Bin Basir yang menyatakan 

bahwa terdakwa pernah menerima DP dari Ibu Sriyanti 

sebesar Rp. 25.000.000,- , dan dari pengakuan terdakwa yang 

menyatakan telah menerima uang tanda jadi senilai Rp. 

25.000.000,- dari ibu Sriyanti. 

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” pada 

kasus ini terpenuhi dengan terdakwa melakukan rangkaian 

kata – kata bohong terhadap Ibu Sriyanti bahwa rumah 

tersebut belum laku sedangkan pada kenyataannya rumah 

tersebut sudah laku. Unsur delik ini terpenuhi dengan 

keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa pada saat 

ditawari rumah tersebut, tidak disebut bahwa rumah tersebut 

sudah terlebih dahulu dibeli Bu Markus. 

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun 
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menghapuskan piutang” pada kasus ini terbukti dengan 

terdakwa menggunakan serangkaian kata – kata bohong yang 

menyebabkan Ibu Sriyanti terdorong untuk menyerahkan 

sejumlah uang kepada terdakwa. Unsur ini terpenuhi dengan 

adanya barang bukti berupa kwitansi pembayaran uang tanda 

jadi senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 23 Oktober 2009 

bertanda tangan terdakwa yang diberikan oleh Ibu Sriyanti. 

Dan keterangan dari saksi korban sendiri yang menyatakan 

bahwa saksi korban menyerahkan uang muka sebesar Rp. 

25.000.000,- kepada terdakwa. 

 

Pada bagian ini penulis akan menganalisis apakah unsur – unsur 

delik yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP dapat diterapkan di dalam 

perkara No.55/Pid.B/2012/PN.Sal. Selanjutnya penulis akan 

menguraikan terlebih dahulu unsur – unsur delik dalam Pasal 372 

KUHP:  

1. Unsur “Barang siapa” Yang dimaksud adalah setiap orang 

yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena 

telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. 

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  suatu 

barang  yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain” yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini 

adalah adanya unsur kesengajaan. Memiliki suatu barang 

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain 
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yang dimaksud disini adalah menguasai sesuatu benda seolah 

– olah ia adalah pemiliknya. Seolah – olah dapat diartikan 

bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak 

seluas hak pemilik benda itu sendiri.
34

 

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena 

kejahatan”. Yang dimaksud disini adalah sesuatu benda itu 

dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu, tidaklah 

selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya 

perjanjian sewa – menyewa, perjanjian pinjam – meminjam, 

perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya. 
35

 

 

Dari uraian unsur – unsur delik Pasal 372 KUHP diatas, maka 

penulis dapat menjabarkan masing – masing unsur delik Pasal 372 

KUHP kedalam perkara No.55//Pid.B/2012/PN.Sal sebagai berikut: 

1. Unsur “Barang Siapa” yang dimaksud pada kasus ini adalah 

terdakwa bernama Abdul Wachid Bin Ngadimin umur 51 

tahun alamat di Macan Mati Rt 06/02 Ds. Klepu Kec 

Pringapus, Kab. Semarang., Jenis kelamin Laki – laki, 

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Data tersebut 

berdasarkan fakta yang terungkap dan keterangan dari saksi 

dan bukti – bukti di persidangan. 

2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

                                                 
34

 Ibid h. 178 
35

 Ibid. h 181 
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orang lain” dalam hal ini barang sesuatu yang dimaksud 

adalah uang tanda jadi senilai Rp. 25.000.000,- dari korban 

Bu Sriyanti. Unsur ini terpenuhi dan diperkuat dengan adanya 

bukti berupa kwitansi tertanggal 23 Oktober 2009 senilai 

Rp.25.000.000,- yang bertanda tangan terdakwa, dan 

keterangan dari saksi korban yang menyatakan telah 

menyerahkan uang tanda jadi pembelian rumah dengan bukti 

kwitansi tersebut. 

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” 

dalam kasus ini uang tanda jadi senilai Rp. 25.000.000,-  

diperoleh terdakwa dengan menggunakan rangkaian kata – 

kata bohong kepada Ibu Sriyanti untuk menggerakkan Ibu 

Sriyanti menyerahkan uang tanda jadi pembelian rumah 

tersebut, sehingga unsur ini apabila dikaitkan dengan kasus 

ini tidak dapat terpenuhi karena proses terdakwa menguasai 

dengan cara kejahatan. 

 

Dari dua uraian unsur – unsur delik Pasal 378 KUHP dan Pasal 

372 KUHP diatas terhadap kasus No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal maka 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pasal yang paling tepat untuk 

diterapkan dalam perkara No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal adalah Pasal 378 

KUHP Tentang Penipuan. Hal tersebut didasarkan pada unsur – unsur 

yang ada pada Pasal 378 KUHP lebih tepat diterapkan dalam kasus 

No. 55/Pid.B/2012/PN.Sal. Sedangkan Pasal 372 KUHP tidak tepat 
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untuk perkara ini karena salah satu unsur yang ada dalam Pasal 372 

KUHP adalah unsur yang berbunyi “Yang ada dalam kekuasannya 

bukan karena kejahatan”. Sedangkan dalam perkara No. 

55/Pid.B/2012/PN.Sal barang yang ada dalam kekuasaannya karena 

diperoleh dari kejahatan. 

 

 

1.2 Putusan No.133/Pid.B/2012/PN.Sal sebagai tindak pidana yang 

melanggar Pasal 372 KUHP. 

Penulis akan membuat analisis terhadap putusan Hakim dalam 

Perkara No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal di Pengadilan Negeri Salatiga. 

Untuk dapat menganalisis terhadap Putusan Hakim, penulis terlebih 

dahulu akan melihat pertimbangan – pertimbangan hukum dari Majelis 

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 

133/Pid.B/2012/PN.Sal. 

Agar bisa disebut melanggar Pasal 372 KUHP maka semua unsur 

delik dari Pasal 372 tersebut harus terpenuhi. Oleh karena itu penulis 

akan melihat apakah unsur – unsur yang ada dalam Pasal 372 KUHP 

sudah terpenuhi dalam pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim 

dalam perkara No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal. Berikut unsur delik yang 

terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang akan dijelaskan oleh penulis: 

1. Unsur “Barang siapa” Yang dimaksud adalah setiap orang 

yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena 

telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. 
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2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  suatu 

barang  yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain” yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini 

adalah adanya unsur kesengajaan. Memiliki suatu barang 

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain 

yang dimaksud disini adalah menguasai sesuatu benda seolah 

– olah ia adalah pemiliknya. Seolah – olah dapat diartikan 

bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak 

seluas hak pemilik benda itu sendiri.
36

 

3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena 

kejahatan”. Yang dimaksud disini adalah sesuatu neda itu 

dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu, tidaklah 

selalu harus karna kejahatan, misalnya karena adanya 

perjanjian sewa – menyewa, perjanjian pinjam – meminjam, 

perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya. 
37

 

 

Adapun unsur – unsur delik dari Pasal 372 KUHP yang terpenuhi 

dalam perkara No.133/Pid.B/2012/PN.Sal adalah: 

1. Unsur “Barang siapa” yang dalam perkara ini adalah 

terdakwa bernama Teguh Rahmana bin Karjiman umur 32 

tahun bertempat tinggal di Kampung Tegalsari Rt 01/II Kel. 

kalibening Kec. Tingkir Kota Salatiga. Jenis kelamin Laki – 

laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir. Data tersebut 
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37
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berdasarkan fakta yang terungkap dan keterangan dari saksi 

dan bukti – bukti di persidangan. 

2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain” Dalam kasus ini barangnya adalah 

satu unit mobil truk type Mitsubishi Nopol R-1988-CD 

beserta STNK atas nama Nur Kharisin. Unsur dengan 

sengaja dan melawan hukumnya adalah terdakwa Teguh 

Rahmana bin Karjiman bersama dengan Eko Marhaen 

menggadaikan truk tersebut tanpa ijin dari korban Sayako 

Bin Tarto Wiyoto sebagai pemilik hak dari barang mobil 

tersebut. Unsur dengan sengaja adalah terdakwa menyadari 

serta menginsyafi perbuatannya tersebut, sehingga 

perbuatan terdakwa merugikan korban Sayoko karena 

mobil truk tersebut mempunyai nilai ekonomis. 

Terpenuhinya unsur ini diperkuat dengan keterangan saksi 

Eko Marhaen yang mengatakan bahwa terdakwa pada bulan 

Juli 2012 datang dan meminta tolong kepada saksi untuk 

menggadaikan truk miliknya senilai Rp.6.000.000,- dan 

truk tersebut digadaikan kepada Wawan di kemiri Salatiga. 

Sehingga unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum 

memiliki barang sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian  

adalah kepunyaan orang lain” dari Pasal 372 KUHP dapat 

terpenuhi. 
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3. Unsur “Yang ada dalam kekuasannya bukan karena 

kejahatan” pada kasus ini dapat dijelaskan bahwa terdakwa 

menguasai mobil truk dengan nopol R – 1988 – CD dengan 

seijin Sayoko selaku pemilik truk dengan perjanjian sewa. 

Hal ini diperkuat keterangan saksi korban Sayoko bin Tarto 

Wiyoto selaku pemilik truk, yang menyatakan bahwa 

terdakwa benar menyewa truk tersebut dengan alasan untuk 

kerja dan operasional pabrik dus di Ambarawa dengan nilai 

sewa Rp.2.000.000,- per bulannya. Dalam kasus ini tidak 

terjadi unsur penguasaan dengan kejahatan, sehingga unsur 

“Yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan” 

sesuai Pasal 372 KUHP dapat terpenuhi juga. 

 

Pada analisis ini penulis akan menganalisis apakah unsur – unsur 

delik yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dapat diterapkan di dalam 

perkara No.133/Pid.B/2012/PN.Sal. Selanjutnya penulis akan 

menguraikan terlebih dahulu unsur – unsur delik dalam Pasal 378 

KUHP:  

1. Unsur “Barang siapa” Yang dimaksud adalah setiap orang 

yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena 

telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. 

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum”. Yang dimaksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini 
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adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang 

daripada harta kekayaan semula.
38

 

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. 

Mempergunakan nama palsu dalam pasal ini adalah 

penggunaan nama yang tidak dikenal oleh umum maka 

penggunaan nama – nama semacam itu dianggap sebagai 

mempergunakan nama palsu. Mempergunakan tipu muslihat 

yang dimaksud disini bukanlah terdiri dari kata – kata 

melainkan pebuatan – perbuatan yang demikian rupa 

sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain. 

Mempergunakan susunan kata – kata bohong yang dimaksud 

dengan kata – kata bohong atau verdichtsels itu adalah kata – 

kata dusta atau kata – kata yang bertentangan dengan 

kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata – 

kata bohong adalah susunan kata – kata yang terjalin 

demikian rupa, yang satu dengan yang lain akan memberikan 

kesan seolah – olah yang satu membenarkan yang lain atau 

kata – kata yang satu itu memperkuat kata – kata yang 

lainnya.
39

 

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun 

menghapuskan piutang”. Menggerakkan disini dapat 
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diartikan dengan mempergunakan tindakan – tindakan, baik 

berupa perbuatan – perbuatan ataupun perkataan – perkataan 

yang bersifat menipu. Menyerahkan suatu benda dalam pasal 

ini dimaksudkan benda berwujud dan bergerak, dan tidaklah 

disyaratkan bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung 

oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga 

dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang 

suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut 

diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya 

untuk melakukan penyerahan benda tersebut.
40

 

 

Adapun unsur – unsur delik Pasal 378 KUHP yang terpenuhi 

dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara 

tNo.133/Pid.B/2012/PN.Sal  adalah: 

1. Unsur “Barang Siapa” yang dimaksud pada kasus ini adalah 

terdakwa bernama Teguh Rahmana bin Karjiman umur 51 

tahun alamat di Macan Mati Rt 06/02 Ds. Klepu Kec 

Pringapus, Kab. Semarang., Jenis kelamin Laki – laki, 

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Data tersebut 

berdasarkan fakta yang terungkap dan keterangan dari saksi 

dan bukti – bukti di persidangan. 

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum” pada kasus ini adalah 

                                                 
40
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terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

menggadaikan mobil truk dan memakai hasil gadainya untuk 

diri sendiri. Dan unsur melawan hukumnya adalah 

menggadaikan mobil truk dengan nopol R-1988-CD tanpa 

seijin dari pemiliknya. Unsur ini terpenuhi dan diperkuat 

dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa 

terdakwa benar menggadaikan truk yang bukan miliknya dan 

menggunakan hasil gadai tersebut untuk berjudi dan 

memenuhi kebutuhan sehari – hari. 

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” pada 

kasus ini tidak terpenuhi karena berdasarkan keterangan saksi 

korban Sayoko bin Tarto Wiyoto, terdakwa didalam 

mendapatkan mobil tersebut tidak dengan cara memakai 

nama palsu atau tipu muslihat, melainkan dengan cara 

meminjam atau menyewa sesuai keterangan dari saksi korban 

bahwa terdakwa menyewa mobil truk tersebut untuk 

keperluan kerja. 

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun 

menghapuskan piutang” pada kasus ini tidak dapat terpenuhi 

karena berdasarkan keterangan saksi korban Sayoko bin 

Tarto Wiyoto,  terdakwa mendapatkan mobil truk tersebut 

dengan cara menyewa untuk keperluan kerja. 
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Dari dua uraian unsur – unsur delik Pasal 372 KUHP dan Pasal 

378 KUHP diatas terhadap kasus No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal maka 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pasal yang paling tepat untuk 

diterapkan dalam perkara No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal adalah Pasal 372 

KUHP Tentang Penggelapan. Hal tersebut didasarkan pada unsur – 

unsur yang ada pada Pasal 372 KUHP lebih tepat diterapkan dalam 

kasus No. 133/Pid.B/2012/PN.Sal. Sedangkan Pasal 378 KUHP tidak 

tepat untuk perkara ini karena terdapat dua unsur yang ada dalam Pasal 

378 KUHP yaitu unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dan unsur 

“Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan 

piutang”  tidak dapat terpenuhi. 

 

 

2.  Analisis terhadap perbedaan Pasal 378 dengan Pasal 372 KUHP 

Sesuai dengan yang sedikit disinggung dalam Alasan Pemilihan 

Judul pada Bab I bahwa kebanyakan orang pada umumnya tidak 

paham apakah yang membedakan penipuan dengan penggelapan, pada 

bagian ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian penulis mengenai 

perbedaan penipuan dengan penggelapan. 

Delik – delik dalam Pasal 378 KUHP: 

1. Unsur “Barang siapa” 
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2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum”; 

3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”; 

4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun 

menghapuskan piutang”. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah seseorang yang 

memiliki maksud atau tujuan untuk mengambil keuntungan baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk orang lain, yang dilakukan dengan cara 

melawan hukum (melanggar aturan hukum yang berlaku) dengan cara 

memakai nama palsu, martabat atau jabatan palsu, atau dengan 

menggunakan tipu muslihat atau rangkaian  kata – kata bohong (kata – 

kata yang tidak sebenarnya) yang digunakan untuk menggerakkan 

orang lain (membuat orang lain melakukan suatu tindakan) yang 

menyebabkan orang tersebut menyerahkan suatu barang atau 

memberikan utang ataupun menghapuskan piutang. 

 

Delik – delik dalam Pasal 372 KUHP: 

1. Unsur “Barang siapa” 

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki  suatu 

barang  yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain”; 
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3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena 

kejahatan”. 

Berdasarkan uraian delik – delik pada Pasal 372 KUHP diatas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa penggelapan adalah seseorang 

yang dalam suatu kondisi menguasai suatu barang yang secara hak 

adalah milik orang lain baik itu sebagian atau keseluruhannya, yang 

proses menguasainya tersebut tidaklah dengan cara yang melanggar 

hukum, namun seseorang tersebut dengan sengaja memiliki atau 

mengambil alih hak milik barang tersebut dari pemegang hak yang 

sebenarnya dengan cara yang melawan hukum. 

 

Dari penjabaran diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

yang membedakan antara penipuan Pasal 378 KUHP dengan 

penggelapan Pasal 372 KUHP adalah: 

1. Penipuan Pasal 378 KUHP menitik beratkan pada tindakan 

melakukan tipu daya atau tipu muslihat yang melanggar hukum 

untuk mengambil keuntungan dari orang lain. 

2. Penggelapan Pasal 372 KUHP adalah seseorang yang dengan 

sengaja menguasai barang dimana hak barang tersebut adalah 

milik orang lain yang dikuasainya bukan karena kejahatan. 

 

 


