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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

 

     Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafrecht .Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht 

(WvS) Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada 

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena 

itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Tindak 

pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana 

adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan 

(crime atau verbrechen atau misdaad) yang biasa diartikan seeara yuridis (hukum) 

atau secara kriminologis. tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan 

tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana 

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan : 

a.   Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. 
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b.   Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c.   Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ 

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak 

dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.  

Di dalam perundang-undangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai 

istilah seperti: perbuatan pidana (UU/ Drt/ 1951 No. 1), peristiwa pidana (Konstitusi 

RIS maupun UUDS 1950) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan 

"delik". Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 

dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya. 

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di indonesia dari dahulu sampai 

sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis 

tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari 

sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih 

menganut Sistem Negatif  Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal 

ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi 

tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. hal ini 

didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita 

dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan 

keyakinan hakim dalam pembuktian. 

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya 

kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya 

peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di 

Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti 

dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan 

digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas 

kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum 

didalam surat dakwaan di pengadilan. 
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Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek 

dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai 

hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan keutuhan benda 

tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan 

penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. 

  Pengertian tindak pidana dalam hukum jerman lama membuat perbedaan 

antara yang disebut pencurian seperti yang kita kenal dewasa ini dengan yang disebut 

diebische behalten atau diefachtige behouden atau menguasai secara tidak 

sah.selanjutnya dibuat lagi perbedaan berdasarkan kenyataaan,yakni apakah benda 

yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut 

secara kebetulan berada di dalam penguasaan. 

Pengertian pencurian yang dalam sejarah telah berkembang karena dapat 

banyak pengaruh dari hukum Romawi ternyata telah mempengaruhi pandangan orang 

mengenai perbedaan antara disebut diebische behalten seperti yang dibicarakan 

diatas. 

Pada abad ke kesembilan belas ternyata oarng kembali pada pengertianya 

semula tentang yang disebut diebische behalten,tetapi telah meninggalkan perbedaan 

mengenai benda-benda yang memang dipercayakan kepada seseorang dengan benda-

benda yang secara kebetulan berada dalam penguasaan seseorang. 

Dalam pengertianya seperti itulah,orang jerman kemudian telah memasukan 

ke dalam undang-undang mereka apa yang disebut Unterslagung atau verduistering 

atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana 

pencurian. 

Apa yang dilakukan orang jerman diatas ternyata telah diikuti oleh para 

pembentuk Wetboek Van Strafrecht di Negeri Belanda dengan mencantumkan yang 

disebuat verduistering di dalam kitab undang-undang hukum pidana mereka,dan 

diatur dalam Pasal 321 Wetboek van Strafrech. 

Tindak Pidana Verduistering yang diatur dalam pasal 321 Wetboek van 

Strafrecht,yang rumusan ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan 
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yang  diatur dalam pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana Penggelapan dalam 

bentuk Pokok,yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut: 

Hij die opzettlijk eening goed dat geheel of ten deele aan een ander 

toebehoort en dat anders dan door misdriff onder zich heeft,wederrechtelijk zinch 

toeeigent,wort,als schulding aan verduistering,gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.1 

Artinya: 

Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda 

yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranng lain yang berada 

padanyabukan karena kejahatan,karena bersalah melakukan penggelapan,dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda 

setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. 

Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk pokok diatur 

dalam Pasal 372 KUHP mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut: 

a.Unsur Subyektif: Opzettelijk atau dengan sengaja; 

b.Unsur-unsur Obyektif: 

    a.Barangsiapa     

    b.zich wederrechtelijk toeegenen atau menguasai secara melawan hukum 

    c. Suatu benda 

    d.sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 

    e.berada padanya bukan karena kejahatan.2 

                                               Berbeda dengan cara merumuskan tindak pidana yang lain, masing-masing 

tindak pidana Pencurian,tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengacaman 

dimana pembentuk undang-undang telah tidak mencantumkan unsur kesengajaan 

atau opzettelijk sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut,dalam 

merumuskan tindak  pidana penggelapan dalam bentuk pokok pembentuk undang-

undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau opzettelijk sebagai salah satu 

                                                 
1
 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 

Jakarta,Edisi kedua, Sinar Grafika, 2009, hal 112 
2
 Ibid, h 113 
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unsur dari tindak pidana tersebut,sehingga dengan mudah orang dapat mengetahui 

bahwa tindak pidana penggelapan atau verduistering itu merupakan suatu 

opzettelijk delict.3 

                                              Unsur Opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya Unsur 

Subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada 

subjek tindak pidana,ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.4 Karena unsur 

opzettelijk atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana 

penggelapan,dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa 

didalam surat dakwaanya,dan karena unsur tersebut didakwakan terhadapseorang 

terdakwa,dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang 

memeriksa perkara terdakwa.5 

       Bertolak dari pengertian opzet sebagai willens en wetens atau sebagai 

menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat gewild atau dikehendaki itu 

hanyalah perbuatan-perbuatan,sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat 

geweten atau diketahui,agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa itu 

terbukti telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti yang 

disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP,maka di sidang Pengadilan yang 

memeriksa  perkara terdakwa,orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku 

memang benar-benar: 

      a.telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara   

melawan hukum. 

      b.mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda; 

      c.mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan 

orang lain. 

      d.mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.6 

      Seperti diketahui bahwa telah terjadi penggelapan berupa barang bukti di 

Dirjen Perhubungan Darat. Penggelapan barang bukti tersebut berupa tanah dan 

                                                 
3
 Ibid 

4
 Ibid 

5
 Ibid 

6
 Ibid,h 114 
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bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rachmat no 78 Surabaya. Hal tersebut 

terjadi dan dilakukan oleh seorang bernama Gondo Hartono yang dengan sengaja 

menggunakan surat yang tidak sah untuk menempati dan menggunakan tanah dan 

bangunan tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian pada Dirjen 

Perhubungan Darat. Setelah tanah tersebut di tempati kemudian tanah tersebut 

dijual oleh seseorang bernama Lie Liana Ratna Sari. Yang sebenarnya seorang 

bernama Gondo Hartono tidak memiliki hak untuk memperjual-belikan tanah dan 

bangunan milik Dirjen Perhubungan Darat. 

       Menerapkan Pasal 385 Ayat 1 KUHP Terhadap Pelaku Kejahatan 

Perampasan Hak Atas Tanah7. Dalam perkara pidana Nomor : 1270 K/Pid/2008. 

adalah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana hak-hak atas 

tanah milik Kementerian adalah meliputi : Adanya bukti-bukti yang kuat sehingga 

dengan adanya bukti-bukti tersebut akan dapat memberatkan bagi terdakwa, atau 

dengan kata lain terdakwa tidak dapat menolak lagi akan perbuatan yang 

dilakukannya, karena dengan alat bukti itulah terdakwa melakukan perbuatanya / 

perbuatan pidana, yang dilakukanya itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa 

sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul: 

“Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan Tanah (Studi Kasus: 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan)”.  

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini disajikan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

    a.Apa alasan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan ini? 

        b.Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan tanah 

dalam studi kasus ini? 

        c.Apakah Putusan Pengadilan telah memenuhi rasa Keadilan? 

 

                                                 
7
 Moeljatno . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.2009  h.136 
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3.    Ruang Lingkup 

 

Dalam penelitian ini membatasi pada ruang lingkup pada : 

a. Alasan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan 

b. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan tanah  

c.Pertanggung jawaban Putusan telah memenuhi rasa keadilan 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

     a.Tujuan 

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas 

akhir mahasiswa pada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Berdasarkan pada pokok 

permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. untuk mengetahui Alasan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan 

b. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggelapan  

tanah  

c.Untuk mengetahui Pertanggung jawaban Putusan telah memenuhi rasa 

keadilan 

 

 
b.   Manfaat Penelitian 

1) Secara Teoritis 

(a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang 

hukum pidana. 
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(b) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hingga terbentuk 

suatu naskah tambahan untuk merumuskan prinsip-prinsip penerapan 

Hukum terhadap Pelaku tindak pidana Penggelapan tanah. 

2) Secara Praktis 

(a) Diharapkan mampu memberikan masukan tentang pertanggung 

jawaban pidana terhadap Pelaku tindak pidana Penggelapan tanah. 

(b) Pencegahan terhadap pidana terhadap Pelaku tindak  pidana 

Penggelapan tanah menurut hukum aktif yang berlaku di wilayah 

Republik Indonesia. 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

   a      Kerangka Teori 

Pengertian Tindak Pidana  

Perihal tindak pidana ada yang menyebut sebagai perbuatan pidana 

atau peristiwa pidana. Sianturi dalam mengartikan tindak pidana yang 

berasal dari istilah Belanda “strafbare feit”, diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia sebagai berikut:8 

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;  

b. Peristiwa pidana; 

c. Perbuatan pidana dan tindak pidana. 

                 Mengenai “strafbare feit” ini, Moeljatno menggunakan istilah 

perbuatan pidana yang diartikan sebagai "bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk: 

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang 

                                                 
8
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,  Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta, Storia grafika , 2002, h. 204 
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berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut 

"9. Bambang Waluyo mengartikan hukum pidana adalah “hukum yang 

mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

berserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku”,10 kepada 

pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. 

Perihal delik dibedakan antara delik formil dan delik materiil.Delik 

formil menekankan pada perbuatannya, terlepas dari akibat yang mungkin 

timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau 

perintah dan sudah dapat dipidana.Pada delik materiil, yang dilarang dan 

dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut berarti 

bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi 

pelakunya   adalah   yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  atau perkosaan 

kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum. 

Memperhatikan definisi perbuatan pidana sebagaimana di atas dapat 

dijelaskan bahwa unsur perbuatan pidana yaitu: 1) perbuatan manusia, 2) 

bersifat melawan hukum dan 3) dapat dicela 4) dapat dipertanggung 

jawaban.  

Bersifat melawan hukum ialah “suatu perbuatan yang memenuhi 

semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh 

orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum 

(misalnya sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam 

perang).  Sedangkan maksud dapat dicela adalah: suatu perbuatan yang 

memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan 

hukum, namun  tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. 

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum 

untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam 

rumusan delik. 

                                                 
9Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rinekacipta, edisi Revisi, 2008, h. 1.     
10 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, , 2004, h. 6 
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Perihal hukum pidana, Moeljatno mengemukakan: Hukum pidana 

adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, 

yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan 

Tersebut. 

b. Menentukan kapan dan di dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagimana yang telah dicantumkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang  yang disangka telah melanggar 

larangan-larangan. 

  

Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 

372 KUHP, yang menentukan sebagai berikut:  

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 

lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ketentuan 

Pasal  372 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan 

kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana diatur 

dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan: 

(a) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  

(1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang 

turut serta melakukan perbuatan;  

(2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 
 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan. 

(b) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.  Tindak pidana 

penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP tersebut di atas di 

dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:  

(1) unsur subyektif : dengan sengaja;  

(2) unsur obyektif :   

a.  menguasai secara melawan hukum;  

b.suatu benda;  

c.sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;  

d. berada padanya bukan karena kejahatan. 

Unsur pertama Pasal  372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, 

merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak 

pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: 

“Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu 

barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya 

milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya 

atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 

Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk 

kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya 

akibat yang dilarang dari perbuatannya. Unsur kedua Pasal  372 KUHP 

ialah “menguasai atau memiliki secara melawan  hukum” Pengertian  

memiliki  secara  melawan  hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut:  

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 

tanggal 11 Agustus 1959 “memiliki berarti menguasai suatu benda 
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bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau benda 

itu.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 

1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan 

sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. 

Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan 

didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat 

dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang 

secara melawan hukum. 

Unsur   ketiga   Pasal   372 KUHP,   yaitu   “suatu benda”,  

menurut Sugandhi adalah sebagai berikut :  

Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud 

seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan 

benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui 

kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang 

bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal 

bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan 

Pasal  ini. Sedang menurut Sianturi bahwa: “Unsur barang sama saja 

dengan barang pada pencurian Pasal  362 KUHP. Pada dasarnya barang 

adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi 

pemiliknya”.11 

Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara 

luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan 

termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai 

ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.  

Unsur ke empat Pasal  372 KUHP ialah “sebagian atau 

seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa: 

“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti 

tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”. 

                                                 
11 Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya.Usaha Nasional, 1980, h. 376 
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Selanjutnya Sianturi mengemukakan:  Barang yang dimaksud ada 

padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang 

itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di 

tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada 

orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang 

berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan 

karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan 

saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti : 

         a.  Peminjaman  

         b.   Penyewaaan  

         c.    Sewa-beli  

         d.   Penggadaian  

         e.   Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual  

         f.    Penitipan. 

Hak retensi, dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal 

yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya : Menemukan 

sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan 

sebagainya; Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di 

mobil  seseorang ketika ia bertamu; Terbawanya sesuatu barang orang 

lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan lain sebagainya. 

Hal tersebut berarti bahwa apabila barang tersebut secara 

keseluruhan miliknya sendiri, maka tidak dapat dikatakan bahwa barang 

tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur kelima 

Pasal  372 KUHP, yaitu “berada padanya bukan karena kejahatan”, Apa 

yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata-kata, yang ada padanya 

itu? 

       Menurut Theo Lamintang Dalam berbagai arrest-nya Hoge Raad telah 

mengatakan,bahwa kata-kata ada padanya atau onder zich hebben itu 

menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata 
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atau suatu onmiddelijke Feitelijk verhouding antara pelaku dengan suatu 

benda, yakni agar pebuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda 

tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan,dan bukan 

sebagai suatu tindak pidana pencurian.12 

            Adami Chazawi Menyimpulkan Tindak pidana yang diberi kualifikasi 

sebagai stellionaat atau dapat disebut Penipuan dalam hal berhubungan dalam 

hak atas tanah yang dirumuskan dalam pasal 385 KUHP yang rumusannya 

adalah sebagai berikut: di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun:  

     Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani 

dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, 

bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak 

Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut 

mempunyai hak atasnya adalah orang lain.13 

Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan 

atau membebani dengan credit verband, sesuatu hak tanah Indonesia 

yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, 

penanaman atau pembenihan di atas tanah yang telah juga dibebani 

demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak 

yang lain.  

Terdapat 2 rumusan kejahatan stellionaat tersebut di atas, apabila 

dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut:14 

1. Rumusan Pertama 

a. Unsur Objektif 

1) Perbuatan : 

a.      Menjual 

                                                 
12

 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang,Op.cit,hal 129 
13 Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media, 2003, h 157  

                
14

 Ibid, hal 158  
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                 b.     Menukarkan  

                 c.      Membebani dengan crediet verband 

2) Obyeknya 

a.      Hak atas tanah Indonesia 

                 b.     Gedung di atas tanah hak Indonesia 

                 c.      Bangunan di atas tanah hak Indonesia 

                 d.      Penanaman dan pembenihan di atas tanah hak Indonesia 

b. Unsur subjektif 

                1.   Maksud untuk menguntungkan: 

                      a.   Diri sendiri 

                      b.   Orang lain 

                2.     Dengan melawan hukum 

                 3.  Yang diketahui bahwa yang mempunyai hak atau yang turut 

mempunyai hak di atasnya adalah orang lain 

2. Rumusan Kedua 

a. Unsur objektif 

                 1.  Perbuatan : 

                     a.  Menjual 

                     b.  Menukarkan  

                     c.    Membebani dengan crediet verband 

                    2.   Obyeknya: 
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                      a.     Hak atas tanah di Indonesia yang dibebani crediet verband 

                      b.     Suatu gedung 

                      c.      Suatu bangunan  

                                  d.      Suatu penanaman 

                      e.      Pembenihan yang telah dibebani crediet verband 

                            3.    Tanpa memberitahukan tentang adanya crediet verband itu 

kepada orang lain. 

b. Unsur subjektif 

                   1.    Maksud untuk menguntungkan: 

                         a.  Diri sendiri. 

                         b.  Orang lain.  

                               2.     Dengan melawan hukum. 

b. Kerangka Konseptual 

 Dalam penelitian ini, digunakan istilah dalam pengertian khusus yang 

dihubungkan dengan konteks pembicaraan dan ruang lingkup penulisan. Beberapa 

istilah yang memiliki arti luas dipersempit sehingga lebih mempertajam fokus 

permasalahan. Sebaliknya beberapa istilah mengalami proses perluasan makna 

dengan tujuan mencari titik temu  antara konsep dengan penerapannya dalam praktek. 

 Demikian pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang 

memiliki kesamaan-kesamaan pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus, yang 

memudahkan menelusuri maksud penulis. Pengertian-pengertian khsusus tersebut 

antara lain: 
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1)   Pertanggung jawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk 

menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun 

konsekuensinya. 15 

2) Tindak pidana adalah perbuatan salah satu atau melawan hukum yang 

diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung 

jawab.16 

3) Pelaku adalah Seorang manusia,maka hubungan ini adalah mengenai hal 

Kebatinan,yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana.17 

4) Tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu 

hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau 

pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa 

yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.18 

6. Metode Penelitian 

   a. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

yuridis normatif.Adapun yang dimaksud dengan tipe penelitian yuridis 

normatif, adalah penelitian hukum terhadap data primer dan data sekunder 

terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Penelitian ini tergolong 

sebagai penelitian hukum, dengan pendekatan permasalahan secara  statute 

approach dan  conseptual approach. Statute approach, artinya pendekatan 

terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-

                                                 
15

 http://www.shvoong.com, pengertian pertanggung jawaban, Jumat 17 Agustus 2012. 
16

 Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Inti Sari Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

1983, Hal 26  
17

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung, Refika Aditama, 

2003. Hal 65 
18

 Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, Jakarta, Bumi aksara, h 136  
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undangan.19Sedangkan  Conseptual approach artinya pendekatan permasalahan 

berdasarkan konsep-konsep hukum.20
 

  b.Sumber Data 

- Data sekunder, yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer, karena 

bersifat menjelaskan, yang dapat membantu  menganalisis dan memahami 

data primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.21 

  c.   Cara dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan 

studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau 

bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain  atau 

suatu lembaga.  Dalam mendapatkan data ini penulis akan melakukan studi 

kepustakaan baik itu melalui literatur yang penulis miliki sendiri maupun dari 

literatur yang telah tersedia di perpustakaan. Selain itu penulis juga akan 

melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang tersedia di instansi yang 

akan penulis datangi sehubungan dengan permasalahan penelitian. 

   d.  Analisa Data 

Bahan hukum yang penulis peroleh, selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

dan pengkajian lebih dalam untuk menjamin keakuratan dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan, teori dan konsep. Metode atau cara 

analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa 

terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-

bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum  

akan diinterpretasikan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah dan 

                                                 
19

  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, 

hal 96 
20

 Ibid, hal 137 
21 Ibid, hal 141 
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diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya dalam bidang hukum 

pidana. 

 

7. Sistematika Penulisan  

       

    Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan tulisan ini menjadi lebih 

terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat 

dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai berikut: 

 

BAB I:        PENDAHULUAN  

                         Berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode  

penelitian dan sistematika penulisan. 

                     

                         BAB II:     TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG   

JAWABAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA 

PENGGELAPAN  

 

Di dalam Bab ini berisi mengenai tindak pidana, Pertanggung jawaban 

pidana, dan tindak pidana penggelapan. 

 

BAB III:     PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK       

PIDANA PENGGELAPAN TANAH (STUDI  

KASUS: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN  

DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)  

Dalam Bab ini diuraikan tentang  kasus yang menyangkut juga Obyek 

penelitian yaitu tentang  Posisi kasusnya, Dakwaan Jaksa Penuntut 
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Umum, Pertimbangan Hakim, dan Putusan Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 

               

                BAB IV:  ANALISIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN 

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TANAH (STUDI 

KASUS: DIKREKTORAT JENDERAL 

PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN) 

Dalam bab ini dianalisis tentang:Alasan pelaku melakukan tindak 

pidana penggelapan ini, Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana 

penggelapan Tanah dan Apakah Putusan Pengadilan telah memenuhi 

rasa Keadilan dalam studi kasus ini. 

 

BAB V :     PENUTUP 

Bab ini  berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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