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ABSTRAK 

 

MOHAMMAD FARIL SYUKUR (B 111 12 122), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penadahan dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS) dengan dosen 
pembimbing Bapak Syukri Akub dan Ibu Nur Azisa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS dan pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu 
kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS. 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan 
wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara penadahan dengan 
menggunakan kartu kredit ini serta menganalisis putusan pengadilan negeri tersebut  
dengan pemecahan masalah tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu 
kredit.  

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan 
hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu 
kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS yaitu 
melanggar Pasal 480 ke-1. (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
terhadap terdakwa tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 626/Pid.B/2014/PN.MKS berdasarkan alat-
alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang 
diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 
Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidaklah didasarkan pada falsafah 
pemidanaan yang sifatnya pembalasan (vergeldings) tetapi pemidanaan dijatuhkan 
dengan tujuan pembinaan yaitu mendidik, membangun dan memotivasi (edukatif dan 
konstruktif) agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana kemajuan teknologi 

sudah semakin canggih, hampir xzsemua sendi kehidupan tersentuh oleh 

adanya kecanggihan teknologi. Mulai dari segi ekonomi, politik, sosial, 

bahkan dari segi hukum. Tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi yang 

begitu canggih memang membantu beberapa pekerjaan kita, 

memudahkan pekerjaan kita. Namun, bagi beberapa orang dengan 

kecanggihan teknologi mereka justru menyalahgunakan fasilitas tersebut. 

Dengan berkembangnya teknologi khususnya teknologi elektronik, juga 

menimbulkan terjadinya peningkatan tingkat kejahatan khususnya 

kejahatan penadahan. 

Penadahan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat 

meresahkan di masyarakat. Maka dari itu tindak pidana penadahan 

dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang berbunyi:  

“Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu 
sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) 
KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, 
menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai 
hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, 
menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan 
sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya 

diperoleh karena kejahatan..” 
 

Hukum telah mengatur tindak pidana penadahan ini dan kita 

sebagai warga Negara yang baik wajib menaatinya.  



2 
 

 Beberapa orang yang melakukan tindak pidana penadahan 

kebanyakan berasal dari faktor ekonomi, dimana kebutuhan semakin hari 

semakin meningkat, bahan pokok yang semakin lama semakin mahal, dan 

kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat. Sehingga 

beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana 

penadahan sebagai salah satu “jalan pintas” untuk menutupi semua 

kebutuhan tersebut.  

Mungkin dengan melakukan perbuatan yang tercela tersebut, 

mereka bisa menutupi sebagian kebutuhan ekonomi mereka, akan tetapi 

perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat dilarang 

oleh Undang-Undang dan sangat tidak patut untuk dicontoh.  

Apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi dimana pekerjaan 

yang dilakukan akan semakin mudah, maka tindak pidana penadahan 

juga mungkin mudah dilakukan bagi kalangan mereka yang mengerti 

teknologi elektronik dan menyalahgunakan teknologi tersebut untuk 

melakukan tindak pidana penadahan. 

Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal 

yaitudikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil 

kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan 

dantermasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu 

kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. 
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Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali 

berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang 

diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka 

penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan 

tersangka tersebut.  

Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota 

Makassar masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut 

merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung 

mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaraan dan kataatan 

hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk 

diabaikan. 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik mengangkat judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Penadahan Dengan Menggunakan Kartu Kredit” (Studi Kasus 

Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang 

diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan  

dengan menggunakan kartu kredit menurut pandangan hukum 

pidana pada putusan Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks ? 
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2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 

tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit 

pada perkara Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan 

dengan menggunakan kartu kredit menurut pandangan hukum 

pidana pada putusan nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks 

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 

tindak pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit pada 

perkara nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya 

khususnya ilmu hukum dan tindak pidana penadahan dan juga penelitian 

ini semoga dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca 

khususnya dalam tindak pidana penadahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak pidana (Stratbaar Feit) 

1. Pengertian Tindak Pidana (Stratbaar Feit) 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 

WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi 

tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar 

feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti 

da nisi dari istilah itu.  

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni Straf, baar dan feit. 

Ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar  

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit  

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.  

Secara literlijk, kata straf artina pidana, baar  artinya dapat atau 

boleh dan feit  adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah 

Strafbaar feit secara utuh, ternyata straf  diterjemahkan juga dengan kata 

hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, 

seolah-olah arti straf  sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian 

halnya. 

Untuk kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan 

dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata feit 
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digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 

perbuatan. Secara literlijk, feit memang lebih pas untuk diterjemahkan 

dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam 

perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtrading 

sebagai lawan dari istilah misdrivjen (kejahatan) terhadap kelompok tindak 

pidana masing-masing dalam Buku III dan Buku II KUHP.1  

Pompe terhadap istilah strafbaar feit memberikan dua macam 

defenisi yang bersifat teoritis dan defenisi yang bersifat perundang-

undangan. Menurutnya terhadap defenisi yang bersifat teroritis adalah: 

Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
gangguan hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai 
normovertrading (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder 
schuld heft an waarvan de bestraffing diennstig is voor de 
handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen 
welzijn.2 

Definisi strafbaar feit yang bersifat perundang-undangan atau 

hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang 

menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai 

tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan strafbaar feit itu adalah 

suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung 

                                                             
1 Adami Chazawi, 2012, pelajaran Hukum Pidana I, Cetakan Ketujuh, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, Hal. 67 
2 P.A.F. Lamintang, 1997,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya 
bakti, Bandung, hal.182. 
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handeling (perbuatan) dan nalaten (pengabaian atau tidak berbuat atau 

berbuat pasif).3 

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (stratbaarfet) 

itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu 

pihak dan pertanggung jawabnya di lain pihak, A.Z Abidin menyebut cara 

perumusan delik seperti ini sebagai aliran monitis tentang delik. Ahli 

hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu 

pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. 

Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh 

Undang – Undang dan diancam pidana ( actus reus ) di satu pihak dan 

pertanggung jawaban ( mens rea ) di pihak lain.4 

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan actus reus ( 

pidana/criminal ) dan mens rea (pertanggung jawaban pidana) ialah 

Moeljatno dan A.Z. Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk 

pengabaian) dan diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan 

perbuatan atau pengabaian itu.  

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak 

ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami 

selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya 

mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karakteristik perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak 

pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam 

                                                             
3 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.225. 
4 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 97. 
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rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat 

berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana. 

Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit menjadi istilah 

perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan  dimana disertai dengan ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.5 

Dari uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan apa 

yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaar feit, yaitu suatu 

rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat 

dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat 

berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya 

pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-

undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan 

dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan 

karena perbuatannya. Di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai 

waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak 

yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, 

rationnya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak 

tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat 

dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum. 

                                                             
5 Moeljatno,2008,Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.59. 
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2. Jenis-jenis Tindak Pidana (Stratbaar Feit) 

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, yaitu sebagai berikut :6 

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan 

(misddrivjen) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran 

(overtredingen) yang dimuat dalam Buku III. Alasan 

pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 

ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada 

kejahatan.  

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 

pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materiil 

(Materieel Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak 

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 

memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, 

dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah 

menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 

pidana sengaja (Dolus) dan tindak pidana dengan tidak 

sengaja (Culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak 

                                                             
6 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, hlm 
28. 
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pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan 

kesengajaan. Sedangkan tindak pidana dengan tidak 

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

mengandung culpa atau kelalaian.  

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 

tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana 

komisi dan tindak pidana pasif/negative atau disebut juga 

tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana 

yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif 

adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan 

adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. 

Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang 

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 

dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan 

pasif. 

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan 

antara tindak pidana terjadi seketika (Aflopende Delicten) 

dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 

berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurende Delicten)  

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana 

umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam 

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan 
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III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana 

yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, misalnya Tindak 

Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). 

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 

tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat 

dilakukan semua orang) dan tindak pidana proria (dapat 

dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi 

tertentu). 

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 

penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan 

tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak 

pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 

pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang 

berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak 

pidana yang dilakukan penuntutan apabila adanya 

pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya 

dalam perkara perdata, atau keluarga korban. 

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, 

maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak 

pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. 

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 

tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari 



12 
 

kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana 

terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 

pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan 

lain sebagainya. 

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 

larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 

pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak 

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 

dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku 

cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar 

tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana 

tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak 

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 

dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, 

diisyaratkan dilakukan secara berulang.7 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, 

apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang 

dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana 

tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut 

umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi 

hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban 

                                                             
7 Adami Chazawi, 2012, pelajaran Hukum Pidana I, Cetakan Ketujuh, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, Hal. 121 
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pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua 

unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal 

undang-undang pidana. 

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di 

dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui 

alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun 

penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang 

yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang 

bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif 

(mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).  

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa 

pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur 

subjektif dan unsur objektif. 

Menurut R. Abdoel Djamali8, peristiwa pidana yang juga disebut 

tindak pidana atau delik ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum 

dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur 

pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari : 

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan 

dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum 

dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama 

dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.  

                                                             
8 R. Abdoel Djamali, Op.Cit, hlm 175 
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b. Subjektif, yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 

dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan 

adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). 

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat 

dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai peristiwa pidana yaitu : 

a. Harus ada perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 

orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu 

yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang 

dikatakan peristiwa. 

b. Perbuatan itu harus sesuai  dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai peristiwa hukum 

yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar 

telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib 

mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan itu.  

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat 

dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan 

hukum. 
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d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan 

yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau 

tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. 

e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada 

ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan 

dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi 

ancaman hukumannya.  

Menurut Lamintang9, unsur delik terdiri dari 2 macam, yakni unsur 

subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah 

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si 

pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di 

dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah 

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 

keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.  

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai 

berikut:  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging. 

c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 

di dalam kejahatan penadahan, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan, dan lain-lain. 

                                                             
9 Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedache Raad, seperti 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 

340 KUHP. 

e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308  KUHP. 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 

berikut : 

a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai 

negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 

sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP. 

c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

Menurut Satocid Kartanegara10, unsur delik terdiri atas unsur 

objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri 

manusia, yaitu berupa :  

a. Suatu tindakan, 

b. Suatu akibat, dan 

c. Keadaan (omstandigheid) 

                                                             
10 Ibid. 
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Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

Undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 

dapat berupa : 

a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvat-

Baarheid) 

b. Kesalahan (Schulp) 

Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan 

Toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif, hal ini 

dikarenakan tidak semua ontoerekeningsvatbaarveit 

bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain 

dapat bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel 

(pelaksanaan perintah jabatan) 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:11 

a. Perbuatan; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:12 

a. Kelakuan manusia 

b. Diancam dengan pidana 

c. Dalam peraturan perundang-undangan 

                                                             
11 Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 

Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79. 
12 Ibid, hlm. 80. 
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Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 

tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat 

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 

rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 

pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan 

dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan. Dan sering kali juga 

tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 

kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan 

unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun 

perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan 

tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur 

tindak pidana, yaitu :13 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan yang menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

i. Unsur objek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

                                                             
13 Ibid, hlm. 82 
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k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 

melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan 

selebihnya (a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum 

adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan 

mengambil pada penadahan (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam 

mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan 

huukum objektif). 

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 

objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak 

pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua 

unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua 

unsur mengenai perbuatannya, akibat dari perbuatan dan keadaan-

keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak 

pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 

yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.14 

4. Waktu dan Tempat Tindak Pidana 

Dari apa yang telah dibicarakan tentang tindak pidana di muka, 

tempat dan waktu tindak pidana tidak disebut-sebut sebagai unsur tindak 

pidana walaupun pada kenyataannya ada juga di sebagian kecil, rumusan 

tindak pidana tertentu dimana mengenal hal waktu dan tempat itu menjadi 

unsur, baik sebagai unsur yang memberatkan, misalnya waktu malam 

                                                             
14 Ibid., hlm. 83. 
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dalam sebuah kediaman (363 ayat 2 sub 3), atau pada waktu ada 

kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan sebagainya (363 ayat 1 sub 

2), atau sebagai unsur pokok, misalnya : waktu perang (127), dimuka 

umum (281, 282, 532), di tempat lalu lintas umum (533), berada di jalan 

umum (536), dijalan umum (544 (1). 

Pada kenyataannya memang ada disebagian tindak pidana, 

mengenal waktu dan atau tempat menjadi unsur yang dicantumkan dalam 

rumusan. Diluar hal itu, waktu dan tempat tindak pidana ini menjadi hal 

sangat penting dal hal praktik pidana sejak penyidikan, penuntutan dan 

persidangan di pengadilan, selain penting dalam hubungannya dengan 

beberapa ketentuan umum dalam KUHP. 

Dalam Pasal 143 KUHP, syarat materiil surat dakwaan harus berisi 

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, 

yang jika syarat itu tidak dipenuhi maka surat dakwaan itu terancam batal 

demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP). 

Dalam praktik hukum pidana perihal waktu dan tempat tindak 

pidana, juga penting bagi tersangka atau terdakwa dan penasihat hukum 

dalam hal menyiapkan dan atau melakukan pembelaannya dengan 

sebaik-baiknya, khususnya mengenai alibi.15 

1. Mengenai Waktu tindak Pidana 

                                                             
15 Ibid., hlm. 136 
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Dalam hubungannya dengan pelbagai ketentuan umum dalam 

KUHP, mengenai waktu tindak pidana ini yang penting dalam hal, 

yakni sebagai berikut : 

a. Penting dalam hal hubungannya dengan ketentuan pasal 1 ayat 

2 KUHP, perihal adanya perubahan dalam perundang-

undangan sesudah perbuatan dilakukan, yakni untuk 

menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan sebelum atau 

sesusah ada perubahan perundang-undangan. Bila dilakukan 

sebelum perubahan, maka akan memperlakukan perundangan 

yang berlaku sebelum tindak pidana dilakukan ataukah setelah 

tindak pidana dilakukan, yakni terhadap ketentuan mana yang 

paling menguntungkan terdakwa. Bila yang menguntungkan itu 

adalah aturan yang baru, aturan baru itulah yang diberlakukan. 

b. Waktu tindak pidana penting dalam hal berlaku tidaknya 

ketentuan perihal penjatuhan pidana atau tindakan terhadap 

orang yang belum dewasa karena melakukan tindak pidana 

sebelum umur 16 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

45, 46 dan 47KUHP. Jika ketika melakukan tindak pidana pada 

umurnya belum 16 tahun, maka diberlakukan Pasal 45, 46 dan 

47 KUHP. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP tidak berlaku. 

Kini berlaku UU No. 3 Tahun 1997, mengenai penjatuhan 

pidana atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak 
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pidana ketika umurnya belum 18 tahun dan belum pernah 

kawin. 

c. Waktu tindak pidana penitng dalam  hal berhubungan dengan 

ketentuan kadaluwarsa bagi hak Negara untuk melakukan 

penuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, 79 

KUHP. 

d. Waktu tindak pidana penting dalam hal untuk menentukan usia 

korban ketika tindak pidana dilakukan seperti pada kejahatan 

kesusilaan, dimana ketika tindak pidana dilakukan usia korban 

belum 15 tahun (287, 290). 

e. Waktu tindak pidana penting dalam hal yang berhubungan 

dengan keadaan jiwa si pelaku ketika melakukan tindak pidana 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP. Misalnya, 

ketika petindak melakukan tindak pidana terdapat keadaan jiwa 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 (jiwanya cacat dalam 

pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit). 

Akan tetapi, ketika dia sembuh, tetap ia tidak dapat dipidana. 

Lain halnya ketika tindak pidana dilakukan jiwanya dalam 

keadaan normal (sehat), namun kemudian ia sakit, maka 

selama jiwanya sakit ia tidak dapat diadili. Akan tetapi, setelah 

ia sehat, peradilan tetap dilangsungkan, dan terhadapnya tetap 

dapat dipidana. 
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f. Waktu tindak pidana penting dalam hal yang berhubungan 

dengan pengulangan (recidive) beberapa kejahatan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP. 

Bagi kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal itu, pidana 

yang dijatuhkan pada petindak yang melakukan tindak pidana 

tersebut belum lima tahun sejak yang bersangkutan menjalani 

pidana yang dijatuhkan karena dulu melakukan kejahatan yang 

sama, dapat ditambah dengan sepertiga pidana yang 

diancamkan pada kejahatan tersebut.  

2. Mengenai Tempat Tindak Pidana 

Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana penting dalam 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 

a. Tempat tindak pidana penting dalam hal yang berhubungan 

dengan kompetensi relatif. Pasal 84 (1) KUHAP yang memuat 

prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni pengadilan negeri 

berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang 

dilakukan di dalam daerah hukumnya. Sebelum berlaku 

KUHAP, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 252 (1) HIR. 

b. Tempat tindak pidana penting dalam hubungannya dengan 

Pasal 2 KUHP yang memuat asas teritorialitet tentang 

berlakunya hukum pidana Indonesia, tempat tindak pidana 

penitng pula dalam hala menentukan terhadap tindak pidana itu 

apakah berlaku hukum pidana Indonesia ataukah tidak. 
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3. Teori tentang Waktu dan Tempat Tindak Pidana 

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan perihal 

waktu dan tempat tindak pidana. Oleh sebab itu, teori-teori 

mengenal waktu dan tempat ini menjadi sangat penting dalam hal 

praktik hukum, karena teori-teori itulah yang dapat menjadi 

pegangan hakim dalam memecahkan persoalan yang menyangkut 

tentang waktu dan tempat tindak pidana ini.  

Dari sudut faktual atau kenyataannya, ada benarnya jika kita 

berpendapat bahwa pasda dasarnya waktu dan tempat tindak 

pidana adalah seluruh waktu dan tempat dimana tindak pidana itu 

dilakukan. Persoalannya dari sejak kapan, dan dimulai dari tempat 

yang mana, kapankah berakhirnya dan di tempat yang mana 

berakhirnya ? dalam hal untuk menjawab persoalan yang demikian, 

ada beberapa teori, yakni :16 

a. Teori perbuatan jasmani (leer van het materiele feit); 

b. Teori alat (leer van het instrument); 

c. Teori akibat (leer van het gevolg). 

Menurut teori perbuatan jasmani atau perbuatan materiil, waktu 

dan tempat pidana adalaj waktu dan tempat diamana perbuatan 

jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu pada kenyataannya 

diwujudkan. 

                                                             
16 Ibid., hlm. 140. 
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Menurut teori alat, waktu dan tempat pidana ialah waktu dan 

tempat dimana alat digunakan dan bekerja efektif dalam hal 

terwujudnya tindak pidana. 

Sementara itu, menurut teori akibat, waktu dan tempat tindak 

pidana adalah waktu dan tempat dimana akibat dari perbuatan 

pidana itu timbul. 

Tidak ada teori yang unggul dan yang harus diikuti oleh hakim, 

melainkan bergantung sepenuhnya pada kebijakan hakim dengan 

berdasarkan pada kejadian senyatanya. Tidak ada teori berlaku 

secara umum untuk segala kejadian, melainkan diselesaikan 

secara kasuistis.  

Pada umumnya merupakan suatu hal yang wajar apabila 

dinyatakan waktu dan tempat pidana itu adalah waktu dan tempat 

dimana perbuatan jasmani dilakukan. Akan tetapi, pendapat ini 

tidak berlaku umum, berhubung ada perbuatan atau tingkah laku 

dalam rumusan tindak pidana diperlukan timbulnya akibat sebagai 

syarat selesainya tindak pidana secara sempurna, baik merupakan 

unsur pokok tindak pidana maupun sekadar unsur bersifat 

memberatkan, atau merupakan unsur syarat dapat dipidananya 

pembuat.  

Pada pembicaraan mengenai unsur tingkah laku, telah 

disampaikan bahwa tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak 

pidana, artinya setiap tindak pidana pastilah mengandung unsur 
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tingkah laku. Mengenai tingkah laku ada perbedaan dalam tindak 

pidana materiil dan dalam tindak pidana formiil, berhubung pada 

tindak pidana materiil diperlukan akibat yang timbul dari tingkah 

laku yang dirumuskan. Teori perbuatan jasmani lebih sesuai pada 

tindak pidana formiil, dimana waktu dan tempat tindak pidana 

adalah waktu dan tempat dimana perbuatan jasmani dilakukan. 

Misalnya penadahan (Pasal 362 KUHP) atau penggelapan (Pasal 

372 KUHP), waktu dan tempat penadahan adalah waktu dan 

tempat dimana petindak melakukan dan menyelesaikan perbuatan 

mengambil, atau waktu dan tempat pada penggelapan adalah 

waktu dan tempat dimana perbuatan memiliki diwujudkan. Lain 

halnya dengan tindak pidana materiil, dimana waktu dan tempat 

perbuatan jasmani dilakukan dapat menjadi tidak sama dengan 

waktu dan tempat akibat dilarang yang diisyaratkan timbul. 

Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), A dengan pisau 

menikam bertubi-tubi pada badan B di Kidul Pasar Malang, lalu 

oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit Surabaya. Keesokan 

harinya, B mati karena luka-lukanya itu. Dalam contoh yang terakhir 

ini, teori perbuatan jasmani tidak dapat digunakan, melainkan lebih 

sesuai dengan teori akibat. 

Begitu juga teori jasmani labih sesuai dengan tindak pidana 

yang terjadinya dalam waktu pendek atau seketika, seperti 

penadahan atau penggelapan tadi, dan berbeda dengan tindak 
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pidana berupa menimbulkan keadaan terlarang, yang 

berlangsungnya lama, atau disebut tindak pidana berlanjut, seperti 

penculikan (Pasal 333 KUHP). Mengenai hal yang terakhir, 

contohnya, untuk mendapatkan uang tebusan, segerombolan 

pemuda berandal di jalan Ijeng Malang, pada tanggal1 November 

2000, menculik Alex, anak seorang pengusaha kaya, dengan 

kekerasan dipaksa masuk ke sebuah mobil dan dilarikan ke Tretes 

Pasuruan, disekap dalam sebuah villa selama 1 bulan. Karena tidak 

kuat menahan beban penderitaan itu, akhirnya ia mati pada tanggal 

2 Desember 2000. Apabila dikatakan tindak pidana penculikan itu 

terjadi pada tanggal 1 November di Malang, tentunya ada kesulitan 

untuk mempertanggungjawabkan atas kematian krban karena pada 

waktu dan tempat tersebut belum ada kematian. Dalam hal ini lebih 

tepat menggunakan teori akibat. 

Teori perbuatan jasmani juga dapat mengalami kesulitan bila 

dalam hal tingkah laku jasmani diwujudkan dengan menggunakan 

alat.  

B. Pemidanaan 

1. Teori Pemidanaan 

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya 

dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu: 

a. Teori absolut atau pembalasan (retributive/vergeldings 

theorieen); 
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b. Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doelthorieen); 

c. Teori gabungan (verenigings teorieen). 

Ad. a. Teori absolut 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata 

karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau 

tindak pidana (quia peccatum est). pidana merupakan 

alat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 

kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasa 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau 

terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes 

Andanes tujuan utama (primair) dari pidana menurut 

teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” 

(to satisfy the clams of justice) sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.17 

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat 

dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam 

bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: 

“…pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata 
sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan 
lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi 
masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan 
hanya karena orang yang bersangkutan telah 
melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh 
anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan 
dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) 
pembunuh terkahir yang masih ada di dalam penjara 

                                                             
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. 
Hlm. 10-17 
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harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan 
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus 
dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima 
ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas 
dendam tidak boleh tetap ada pada anggota 
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka 
semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil 
bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 
pelanggaran terhadap keadilan umum.18 

 

Jadi menurut pendapat Kant, pidana merupakan 

suatu tuntutan kesusilaan, Kant, memandang pidana 

sebagai “Kategorische Imperatief” yakni; seseorang 

harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan 

kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk 

mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan 

keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid).19  

Dalam buku John Kalpan, Bteori retribution ini 

dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu: 

1) Teori pembalasan (the revenge theory, dan 

2) Teori penebusan dosa (the expiation theory). 

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya 

tidak berbeda, tergantung dari cara orang berfikir 

pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah 

pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan 

sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang 

                                                             
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc. Cit. 
19 Ibid., hlm. 11-12 



30 
 

sesuatu kepada kita.” Pembalasan mengandung arti 

bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan 

kembali” (the criminal is paid back)  

Sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si 

penjahat “membayar kembali hutangnya” (the 

criminal pays back).20 

Ad. b. Teori relatif 

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 

masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andanaes, 

teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan 

masyarakat” (the theory of social defence). Menurut 

Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran 

reduktif (the “redictive” point of view) karena dasar 

pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk 

mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para 

penganutnya dapat disebut golongan “Reducers” 

(penganut teori reduktif). 

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan 

atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan 

                                                             
20 Ibid., hlm. 13. 
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suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun 

sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi 

dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini 

adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan 

bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat 

kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang 

jangan melakukan kejahatan).21 

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori 

retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara 

terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut: 

1) Pada teori restribution: 

a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk 

pembalasan; 

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di 

dalamnya tidak mengandung sarana-sarana 

untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan 

masyarakat; 

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk 

adanya pidana; 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si 

pelanggar; 

                                                             
21 Ibid., hlm. 16 



32 
 

e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan 

pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk 

memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar. 

2) Pada teori utilitarian: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang 

lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang 

dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja 

(missal karena sengaja atau culpa) yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana; 

d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya 

sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; 

e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); 

pidana dapat mengandung unsur pencelaan, 

tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur 

pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 

membantu pencegahan kejahatan untuk 

kepentingan kesejahteraan masyarakat.22 

                                                             
22 Ibid., hlm. 16-17 
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Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan 

kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi 

special dan prevensi general atau sering juga 

digunakan istilah “special deterrence” dan ”general 

deterrence”. Dengan prevensi special  dimaksudkan 

pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan 

mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak 

melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar 

si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik 

dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana 

serupa ini dikenal dengan sebutan Reformation atau 

Rehabilitation Theory. 

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh 

pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya 

pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota 

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan 

tindak pidana.23 

Ad. c. Teori gabungan 

Di samping pembagian secara tradisional teori-

teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu 

                                                             
23 Ibid., hlm. 17-18. 
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teori absolut dan teori relative, ada teori ketiga yang 

disebut teori gabungan (verenigings theorieen). Penulis 

yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah 

Pelegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, 

selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas 

dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh 

melampaui suatu pembalasan yang adil, namun 

Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana 

mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan 

sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi 

general. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa 

pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan ialah 

Binding, Merkel, Kohler, Richard Schimdt, dan 

Beling.24 

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas 

pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua 

alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan 

pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu: 

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, 

tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas 

                                                             
24 Ibid., hlm. 19 
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dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya 

dipertahankannya tata tertib masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan 

tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas 

dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada 

perbuatan yang dilakukan terpidana. 

Pendukung dari teori gabungan yang lebih 

menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh 

Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana 

tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga 

bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum 

agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan 

dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat 

pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat 

bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam 

masyarakat.25 

2. Tujuan pemidanaan 

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan 

pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formulatif dalam 

penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan 

pemidanaan khususnya pidana penjara dan pembinaan 

narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. 

                                                             
25 Adami Khazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 
162 
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Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pemidanaan kita 

adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan 

yang dalam hal ini KUHP.26 

Menentukan tujuan pemmidanaan menjadi persoalan 

yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah 

pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak 

pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari 

proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti 

social. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika 

tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam 

system atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. 

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa 

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.27 

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi 

Hamzah, adalah sebagai berikut : “Untuk menakut-nakuti orang 

banyak (general preventive) maupun menakut-nakuti orang 

tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian 

hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.28 

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya 

merupakan tujuan umum Negara. Sehubungan dengan hal 

                                                             
26 Barda nawawi Arief, 1984. Kebijakan criminal (Criminal policy). Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, Semarang. Hlm. 34. 
27 Zainal Abidin, 2005. Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. ELSAM. 
Jakarta. Hlm. 10 
28 Andi Hamzah, 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Akademika 
pressindo, Jakarta. Hlm. 26 



37 
 

tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk 

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk 

sama-sama yang akan dating. Lebih lanjut Sudarto 

mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah: 

a. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan 

kejahatan orang banyak (general preventive) maupun 

menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah 

melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan 

kejahatan lagi (special preventive); 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang 

yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat; 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi 

pengayoman Negara, masyarakat, dan penduduk, yakni: 

1) Untuk membimbing agar terpidana insaf menjadi anggota 

masyarakat yang berbudi baik dan berguna 

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh 

tindak pidana.29 

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan 

dengan teori restributi tujuan pemidanaan adalah: 

                                                             
29 Sudarto, 1986. Op. cit. hlm. 83 
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a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, 

baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun 

keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan 

tidak dapat dijadikan alas an untuk menuduh tidak 

menghargai hukum. Tipe restributif ini disebut vindicative. 

b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada 

pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa 

setiap ancaman yang merugikan orang lain atau 

memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah 

atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe 

restributif ini disebut fairness. 

c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya 

kesebandingan antara apa yang disebut dengan the grafity 

of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe 

restributif ini disebut dengan proportionality. Termausk 

kedalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari 

kejahatannya aatau dapat juga termasuk sifat aniaya yang 

ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan 

sengaja maupun karena kelalaiannya.30 

Tipe restributif yang disebut vindicative tersebut di atas, 

termasuk ke dalam kategori pembalasan. John Kalpan, dalam 

                                                             
30 Romli Atmasasmita, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar, Bandung. 
Hlm. 83-84 
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bukunya Criminal Justice membagi teori restributif menjadi 2 

(dua), yaitu: 

a. The reverange theory (teori pembalasan) 

b. The expiation theory (teori penebusan dosa).31 

Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah 

dibayarkan kembali (the criminalis paid back), sedangkan 

penebusan dosa mengandung arti si penjahat membayar 

kembali hutangnya (the criminal pays back). Jadi pengertiannya 

tidak jauh berbeda. Menurut John Kalpan, tergantung dari cara 

orang berpikir pada saat menjatuhkan sanksi. Apakah 

dijatuhkannya sanksi itu karena “menghutangkan sesuatu 

kepadanya” ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada 

kita.  

Sebaliknya Johannes Andanaes, menegaskan 

“penebusan” tidak sama dengan “pembalasan dendam” 

(revenge). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas 

dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang 

simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan 

untuk memuaskan tuntutan keadilan.32 

 

 

 

                                                             
31 Muladi, 1992. Bunga rampai Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Hlm. 13 
32 Ibid., hlm. 14 
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3. Jenis-jenis Pemidanaan 

 Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 

dalam Pasal 10 KUHP yakni : 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

 Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 

tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, 

yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana 

tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan 

biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini 

terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 

ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat 

imperatif atau keharusan. 

 Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai 

berikut : 
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a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 

kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak 

yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan 

bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). 

b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya 

pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif 

(artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap 

kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 

261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). 

c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu 

tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat 

dijalankan. 

 Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di 

atas adalah sebagai berikut : 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati 

Sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu : 

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan pada leher 

terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’. 

 Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana 

mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 

111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, 

javascript:void(0);
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Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 

ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. 

 Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, 

percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan 

terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik 

tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14). 

 Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan 

akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden 

(Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana 

tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan 

pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa 

ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 

22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan : 

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, narapidana dapat mengajukan permohonan grasi 

kepada Presiden. 

2. Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, 

penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 

3. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :  
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a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan 

telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan 

permohonan grasi tersebut; atau 

b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi 

pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun 

sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.  

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 

Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 

pengampunan atau grasi dari Presiden 

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang 

hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 

dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. 

 

b. Pidana Penjara 

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 

kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 

bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 

pengasingan. 

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari 

sampai penjara seumur hidup. 
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 Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 

ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 

puluh tahun). 

 Sedangkan P.A.F. Lamintang (1988 : 69) menyatakan bahwa : 

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati 
semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.” 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 

otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 

terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan 

pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan 

saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga 

narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : 

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di 

negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian 

pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-

perbuatan yang tidak jujur. 

2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik 

bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik. 

3. Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah 

diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
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4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin 

usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain). 

5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 

6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 

merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut 

hukum perdata. 

7. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin 

sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 

keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 

8. Beberapa hak sipil yang lain. 

 

c. Pidana Kurungan 

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 

keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 

kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana 

dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga 

kemasyarakatan. 

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan 

pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat 

ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP 

yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman 

pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 

satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa: 
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“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 
Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan”. 
 

Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289), pidana 

kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu : 

1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut 

kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti 

perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana 

(Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh 

yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan 

kesusilaan. 

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik 

pelanggaran. 

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan 

menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus 

untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 

 

d. Pidana Denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 

pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 

Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 

telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
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 Menurut P.A.F. Lamintang (1984 : 69) bahwa : 

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang 

telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 

pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik 

satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana 

penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 

bersama-sama. 

 Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 

pelanggaran atau kejahatan ringan.  

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama 

terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak 

ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama 

terpidana. 

 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 

pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 

tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 

bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. 

 Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi 

penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah : 
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1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. 

Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana 

satu-satunya. 

2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam 

rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai 

ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 

3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 

kepada beberap perbuatan pidana tertentu. 

4. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 

perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah 

fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 

atau tidak. 

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat 

khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah 

yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam 

kemungkinan mendapat grasi. 

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu 

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut 

oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 
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4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, 

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 

pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri; 

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri; 

6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 

 

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP 

mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai 

berikut : 

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 

lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 

2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 

kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 

banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 

3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 

tahun dan paling banyak lima tahun. 

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat 

dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang 

pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 

penguasa lain untuk pemecatan itu. 

b. Perampasan Barang-barang Tertentu 
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Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana 

harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan 

mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 

KUHP yaitu : 

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 

atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 

dirampas; 

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 

dalam undang-undang; 

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 

yang telah disita. 

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti 

menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau 

harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan 

pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. 

Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas 

diserahkan. 

c. Pengumuan Putusan Hakim 

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur 

bahwa: 
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“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, 
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas 
biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim han 
ya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”. 

 
 

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 

terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian 

busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 

dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-

pasal tindak pidana tertentu. 

C. PENADAHAN  

1. Pengertian Penadahan 

 dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau 

sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan 

akhiran –an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah 

yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. 

 Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut:33 
a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu; 
b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik); 
c. Menadah : memakai sesuatu untuk menadah; 
d. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah; 
e. Penadah :orang yang menerima barang gelap atau 

barang curian. 
 

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada 

rumusan yang jelas atau definisi resmi sebagai pegangan para ahli 

hukum pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana 

                                                             
33 http://kbbi.wb.id./tadah, pada tanggal 4 januari 2018 

http://kbbi.wb.id./tadah
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penadahan  sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta 

benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan 

bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. 

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:34 

a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan 
memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara 
patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena 
kejahatan. 

b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda 
yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa 
benda tersebut diperoleh karena kejahatan. 
 
Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan 

tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus 

didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang 

melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut 

ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk 

dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. 

Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana 

penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang 

dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian. 

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut diketahui bahwa 

tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga 

ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur 

yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam 

                                                             
34 R. Soesilo , op.cit, hlm. 314. 
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Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 

1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 

tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada 

peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum 

orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang 

yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak 

perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang 

menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.”35 

2. Unsur-Unsur Penadahan 

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan 

penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-

unsur sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur objektif : 

1. Perbuatan kelompok 1, yakni 

a) Membeli (kopen), 

b) Menukar (inruilen), 

c) Menerima gadai (in pand nemen), 

d) Menerima sebagai hadiah (als geschenk aannemen), 

atau  

2. Kelompok dua untuk menarik keuntungan (uit winstbejag) : 

a) Menjual (verkopen); 

b) Menyewakan (verhuren); 

                                                             
35 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t4f034e487ea97/makalah-pembuktian-tindak-pidana-
penadahan diakses tanggal 4 januari 2018 pukul 22.57 

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t4f034e487ea97/makalah-pembuktian-tindak-pidana-penadahan
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t4f034e487ea97/makalah-pembuktian-tindak-pidana-penadahan
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c) Menukar (inruilen); 

d) Menggadaikan (in pand geven); 

e) Mengangkut (vervoeren); 

f) Menyimpan (bewaren); 

g) Menyembunyikan (verbergen). 

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu 

kejahatan. 

b. Unsur-unsur subjektif : 

1) Yang diketahuinya (waarvan hij weet), 

2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh 

dari kejahatan (waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden). 

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti 

memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud 

diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat 

membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan 

mengadili perkara terdakwa : 

 Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah 

diperoleh karena kejahatan, 

 Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk 

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, 

seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau 

menerima sebagai hadiah atau pemberian, 
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 Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk 

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, 

seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, 

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena 

didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau 

setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia 

lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk 

memperoleh keuntungan. 

3. Penggolongan Tindak Pidana Penadahan 

a) Tindak Pidana Penadahan sebagai Tindak Pidana 

Pemudahan 

Menurut code Penal Prancis, yakni sesuai dengan 

kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai 

Negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, perbuatan 

menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan 

tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri 

atau sebagai suatu jelfstandig misdrift, melainkan suatu 

perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai 

suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yakni dengan 

perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda 

yang diperoleh karena kejahatan.  

Para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana 

ternyata telah meninggalkan paham seperti itu, dan menurut 
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Prof. Simons, mereka itu dengan tepat telah mengatur tindak 

pidana penadahan dalam bab XXX dari buku 2 KUHP 

sebagai tindak pidana pemudahan.36 

Menurut Prof Satochid Kartanegara, tindak pidana 

penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena 

perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak 

akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia 

menerima hasil kejahatan tersebut. Akan tetapi, Simons pun 

mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di 

dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana 

pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan 

menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh 

keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah 

dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain 

melakukan kejahatan.37 

Badan pembinaan hukum nasional departemen 

hukum dan HAM RI dalam bab XXXI dari usul rancangannya 

mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata telah 

bermaksud untuk memasukkan tindak penadahan kedalam 

pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya 

sebagai pertolongan jahat. Kiranya para pakar bahasa 

                                                             
36 Simons, Leerboek II, hlm. 172 
37 Lamintang, op.cit, 2009, hlm. 362 
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Indonesia dapat membantu untuk menjelaskan apa yang 

sebenarnya dimaksud dengan pertolongan jahat. 

b) Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok 

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh 

pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 

ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut : 

(a) Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni 

barang-barang siapa membeli, menyewa, menukar, 

menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan 

harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, 

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 

menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia 

ketahui secara patut harus dapat ia duga bahwa benda 

tersebut telah diperoleh karena kejahatan. 

(b) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu 

benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia 

duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena 

kejahatan dan dipidana dengan pidana selama-lamanya 

empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-

tingginya Sembilan ratus rupiah.38 

 

 

                                                             
38 Ibid, hlm.363 
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c) Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Sebagai 

Kebiasaan 

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai 

kebiasaan ataupun tang didalam doktrin sering disebut 

sebagai gewoonteheling oleh pembentuk undang-undang 

telah diatur dalam Pasal 480 KUHP : 

(1) Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan 

dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, 

menyimpan, atau menyembunyikan benda-benda yang 

dipeoleh karena kejahatan, pidana dengan penjara 

selama-lamanya tujuh (7) tahun. 

(2) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti 

yang diatur dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dicabut 

pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam 

pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan. 

Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan 

yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur 

dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP dengan perbuatan-

perbuatan yang terlarang dalam rumusan tindak pidana yang 

diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, segera dapat 

diketahui bahwa diantaranya keduanya tidak dapat terdapat 

perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang melihat 
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pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana 

penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1). 

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 

480 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Unsur subjektif: dengan sengaja. 

2. Unsur-unsur objektif 

a) Barang siapa 

b) Membuat sebagai kebiasaan 

c) Membeli, 

d) Menukar, 

e) Menerima gadai, 

f) Menyimpan, 

g) Menyembunyikan, 

h) Benda-benda yang diperoleh karena 

kejahatan.39 

d) Tindak Pidana Penadahan Ringan 

Tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentunk 

undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang 

rumusan dalam bahasa Indonesia yang menegaskan 

sebagai berikut:40 

 

                                                             
39 Ibid, hlm. 386 
40 Ibid, hlm. 397 
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Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu 
dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara 
selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda 
setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah, jika kejahatan 
tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu 
kejahatan dari kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 
362, 372, dan Pasal 379. 
 

D. Kartu Kredit 

1. Pengertian Kartu Kredit 

Kebanyakan masyarakat mengartikan kartu kredit ini sebagai 

kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastic, tetapi semakin 

pesatnya perkembangan dari pemakaian kartu kredit sebagai metode 

transaksi pembayaran pada saat ini maka sangat perlu untuk mengetahui 

apa arti sebenarnya kartu kredit tersebut. Beberapa ahli membuat definisi 

tentang kartu kredit ini berbagai macam istilah diantara adalah : 

1. Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak mengatakan kartu kredit 

adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya 

atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan mendatangani 

formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh 

barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.41 

2. Muhammad Djumhana memberikan definisi kartu kredit adalah 

alat pembayaran pengganti uang tunai.42 

3. Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu 

yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan 

                                                             
41 Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak, 1991, Surat berharga, Media Cipta, Jakarta, hlm. 2 
42 Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hlm. 192 
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identitas dari pemegang dan penerbit (card issuer) yang 

memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk 

menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa 

atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti took, 

hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.43 

4. Menurut Imam Prayoga Suryahadibroto dan Djoko Prakoso, 

kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai 

pengganti uang tunai, dimana sewaktu-waktu dapat ditukarkan 

apa saja yang diinginkan yanki tempat-tempat mana saja 

cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau 

perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan 

kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang 

mengeluarkan.44 

 Dari dafenisi diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur-

unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit itu antara lain :45  

1. Kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit. 

2. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit (card issuer) 

kartu dengan pembayaran tertentu. 

3. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau perusahaan 

pembiayaan. 

                                                             
43 Munir Fuady, 1995, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 217 
44 Imam prayogo Suryahadibroto dan Djoko Prakoso, op.cit, hal.355 
45 Andra tanady, 2006, Skripsi:klaim nasabah Kartu Kredit Atas Permintaan Pembayaran yang 
Tidak Bertransaksi, Fakultas Hukum USU, Medan, hal. 26  
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4. Jumlah pagu kredit yang diberikan disesuaikan dengan 

besar jumlahnya penghasilan pemegang kartu. 

5. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik. 

6. Dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran dalam 

bertransaksi di tempat tertentu. 

  Dengan memperhatikan defenisi kartu kredit tersebut maka 

dapat dilihat bahwa adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian 

kartu kredit. Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit 

adalah fasilitas kartu kredit yang diperuntukkan bagi siapa saja yang 

memiliki penghasilan dengan pagu kredit sesuai kriteria dan persyaratan 

tertentu yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan yang 

mempergunakan sarana berupa kartu plastik yang berguna sebagai cara 

pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat yang terkait 

dengan jaringan kartu kredit tersebut.  

 

2. Pihak-Pihak dalam kartu kredit 

Dalam bisnis kartu kredit ada beberap pihak yang terkait dalam 

lingkup kerjanya. Para pihak yang terlibat dalam hubungan 

dengan kartu kredit adalah:46 

1. Pihak penerbit (card issuer) 

2. Pihak pemegang kartu kredit (card holder) 

                                                             
46 Dita Pratiwi, 2007, Tesis: Aspek-Aspek Hukum Tentang Perjanjian Kredit Tanpa Agunari dalam 
Penerbitan Kartu Kredit Ditinjau dari KUHPerdata di Citibank Medan, Fakultas Hukum USU, 
Medan, Hal.47 
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3. Pihak penjual barang atau jasa (merhant), dan 

4. Pihak perantara 

1. Pihak Penerbit (card Issuer) 

Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari:47 

1. Bank 

2. Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang 

penerbitan kartu kredit 

3. Lembaga keuangan, yang di samping bergerak di dalam 

penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-

kegiatan lembaga keuangan lainnya. 

2. Pihak pemegang Kartu Kredit (Card Holder) 

Card Holder atau Card Member diartikan sebagai pemegang kartu yang 

namanya tercetak di kartu dan berhak menggunakan kartu pada 

merchant/pedagang. Card Holder adalah orang yang memegang kartu 

kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus 

ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut.48 

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pemegang kartu kredit 

antara lain:49 

1. Keamanan 

2. Praktis 

3. Menggunaan Internasional 

                                                             
47 Ibid, Hal. 48 
48 Anda Tanady, op.cit, Hal. 31 
49 Ibid, Hal. 31 
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4. Kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai 

5. Mendapatkan asuransi perjalanan 

6. Pembayaran yang fleksibel 

7. Pembayaran PIN (Personal Identification Number) 

3. Pihak Penjual Barang/Jasa (Merchant) 

Penggunaan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat 

dimana kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, 

tempat hiburan dan lain-lain. Menurut Imam Prayogo 

Suryahadibroto dan Djoko prakoso, merchant adalah pihak-

pihak yang menerima pembayaran kartu kredit dari 

pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit 

sebagai alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari 

kartu kredit yang diterima.50 

Tidak semua tempat dapat  menjadi merchant dari kartu 

kredit. Untuk dapat menjadi merchant bagi salah satu kartu 

kredit, terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu:51 

1. Permohoan dari pengusaha kepada pihak bank agar 

ditunjuk sebagai  merchant 

2. Penawaran atau  permintaan dari pihak bank kepada 

pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya bersedia 

menjadi merchant. 

                                                             
50 Imam Prajogo Suryyohadibroto dan Djoko Prakso, op.cit,Hal. 51 
51 Ibid, Hal. 53 
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Untuk memperlancar para merchant dalam melayani 

transaksi dengan kredit maka bank memberikan penelasan-

penjelasan kepada merchant tentang mekanisme pelayanan 

transaksi yang akan diuraikan dalam bagian selanjutnya 

dalam skripsi ini. Di samping itu, kepada merchant diberikan 

alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu:52 

1. Alat printer untuk mencetak huruf-huruf timbul yang ada 

pada kartu kredit pada lembaran bukti transaksi. 

2. Sale draft, yaittu formulir yang disediakan bank sebagai 

sarana merchant  mencatat transaksi, dan sebagai bukti 

pendukung pada saat menagih kepada bank. 

3. Daftar hitam (blacklist atau collection bulletin), atau sering 

disebut care recovery bulletin  yang  memuat nomor kartu 

yang telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini 

selalu diperbaharui setiap 7 (tujuh) hari. 

4. Logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk 

ditempel di meja kasir atau pintu. 

Seperti halnya card holder, terhadap setiap merchant pun 

ditentukan pula batas atau yang biasanya disebut floor limit. 

Maksud floor limit adalah batas jumlah harga pembelian yang 

                                                             
52 Ibid, Hal. 54 



66 
 

dapat dilayani langsung tanpa meminta persetujuan dari pihak 

bank.53 

4. Pihak perantara (Acquired) 

Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara 

penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara 

pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan (antara 

penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan acquirer, adalah 

pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan 

tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual 

barang/jasa.54 

Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran 

kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara 

penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga 

tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang 

harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi 

oleh pihak perantara. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran 

(antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bank-

bank di mana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik 

kartu kredit.55 

                                                             
53 Ibid, Hal. 55 
54 Andy Tanady, op.cit, Hal. 51 
55 Ibid, Hal. 51 
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Bank-bank ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut 

kepada penerbit. Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan 

dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti 

pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa 

dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan 

mendapatkan bayaran berupa fee tertentu. 

3. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit 

Dalam suatu transaksi jual beli barang/jasa, pembeli 

mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang/jasa yang 

dibelinya. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara langsung 

yaitu dengan menggunakan uang tunai ataupun dengan cara kredit 

yaitu menggunakan surat berharga atau kartu kredit. 

Mekanisme penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli 

adalah sebagai berikut:56 

1. Nasabah mengajukan aplikasi permohonan menjadi Card 

Holder 

Penerbit kartu (bank) menilai permohonan tersebut apakah 

memenuhi syarat- syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat 

untuk menjadi pemegang kartu kredit adalah: 

1) Applicant berusia 18-65 tahun. 

2) Pendapatan yang memadai (tergantung kepada jenis card). 

                                                             
56 Lindawaty, 2000, Skripsi: Aspek Yuridis tentang Pelaksanaan Kartu Kredit pada Bank Lippo 
cabang Medan, Fakultas Hukum USU, Medan, Hal. 40 
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3) Mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun untuk 

karyawan. 

4) Melampirkan dokumen-dokumen penunjang sebagai berikut: 

a. KTP/SIM/Pasport 

b. Kartu Keluarga 

c. Foto 

d. Surat Keterangan Penghasilan (slip gaji) 

e. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atau fotokopi 

buku tabungan atau deposito 

f. Akte Pendirian 

g. Surat Izin Usaha Perseroan (SIUP) 

h. Surat Izin Praktik 

i. Surat jaminan (pribadi/perusahaan) 

 Penilaian kelayakan pemberian kartu kredit pada prinsipnya 

sama dengan cara-cara penilaian pada pinjaman kredit komersial 

lainnya, yang berdasarkan:57 

1. Character adalah watak dari orang yang akan diberi kartu, 

kejujuran, kesungguhan dalam memenuhi janji dan keinginan 

untuk memenuhi janji. 

2. Capacity adalah kemampuan calon dari calon card holder untuk 

mengembalikan pinjaman yang diberikan. 

3. Condition of economy adalah kondisi ekonomi calon pemegang 

kartu pada saat memohon menjadi anggota. 

                                                             
57 Ibid, Hal. 41 
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4. Capital adalah ukuran tentang sumber-sumber modal yang 

dimiliki. 

5. Collateral adalah jaminan yang diperlukan dari pemegang 

apabila tidak dapat membayar. Jaminan tersebut dapat berupa 

personal guarantee, blocking deposito/tabungan, mobil dan 

sebagainya. 

Apabila permohonan disetujui, penerbit kartu/bank menerbitkan 

kartu kredit atas nama pemegang kartu. Pemohon kartu kredit tersebut 

resmi menjadi pemegang kartu. 

Aplikasi permohonan yang ditandatangani nasabah telah 

disediakan penerbit/bank dalam bentuk blanko. Aplikasi permohonan 

inilah yang kemudian merupakan Perjanjian Kartu Kredit bagi 

penerbit/bank dengan pemegang apabila penerbit/bank menyetujui 

permohonan tersebut. 

 

Pada umumnya kartu kredit memuat hal-hal sebagai berikut:  

1. Nama penerbit 

2. Nomor kartu kredit 

3. Tahun sejak menjadi pemegang kartu 

4. Masa mulai berlakunya kartu 

5. Masa habis berlakunya kartu 

6. Nama pemegang kartu kredit 

7. Tanda tangan pemegang kartu 
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2. Di lain pihak, merchant-merchant mengadakan kerja sama dengan 

penerbit kartu/bank. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian 

yang telah dibuat oleh penerbit/bank. Perjanjian ini dinamakan 

Perjanjian Usahawan. 

Perjanjian Kartu Kredit dan Perjanjian Usahawan telah 

disediakan oleh bank dalam bentuk blanko. Dengan demikian 

berarti bahwa ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para 

pihak telah dicetak dalam blanko tersebut. Perjanjian demikian 

dinamakan dengan perjanjian baku. 

3. Pemegang melakukan transaksi jula beli dengan merchant. Setelah 

menerima kartu kredit, merchant wajib memeriksa kartu kredit 

tersebut, apakah masih berlaku dan tidak tercantum dalam 

Warning Bulletin. Proses  pemeriksaan kartu kredit/otorisasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara: 

1. Secara manual/voice authorization, yaitu dengan menggunakan 

imprinter. 

Merchant menggesekkan kartu pada mesin  imprenter 

kemudian mengisi data pemegang dan jumlah belanja pada 

sales slip dan menelpon ke bagian otorisasi acquirer bank 

untuk meminta otorisasi atas transaksi yang dilakukan 

nasabah. Petugas otorisasi menginput se cara manual data 

yang diberikan ke Terminal Cardpac, dan selanjutnya data 

tersebut    diteruskan ke penerbit. Penerbit akan memberikan 
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respon berupa disetujui atau ditolak. Pihak otorisasi akan 

menyampaikan respon yang muncul di Terminal Cardpac 

kepada merchant melalui telepon. 

2. Secara otomatis yaitu dengan menggunakan alat POS (Point of 

Sales Terminal) dan atau EDC (Electronic Draft Capture). 

Merchant hanya memasukkan data pemegang dan jumlah 

belanja pada mesin POS/EDC dan menggesekkan kartu 

tersebut, maka secara otomatis data akan diteruskan kepada 

penerbit/acquirer bank. Penerbit/acquirer bank akan membalas 

dengan memberikan respon berupa diterima atau ditolak. 

Dalam hal ini Floor Limit yang diberikan adalah Rp. 0,- atau 

tidak ada karena otorisasi dilakukan secara otomatis melalui 

sistem. 

Alat-alat yang dipergunakan dalam otorisasi dipinjamkan 

secara gratis oleh pihak penerbit/bank kepada merchant dan 

harus dikembalikan apabila Perjanjian Usahawan berakhir. 

Penentuan pemberian alat tergantung kepada besarnya jumlah 

transaksi kartu kredit pemegang yang dilakukan pada 

merchant. 

 Setelah proses otorisasi selesai, merchant memberikan 

sales slip untuk ditandatangani oleh pemegang kartu. Sales slip 

tersebut terdiri dari 3 (tiga) eksemplar, yaitu: 

1) 1 (satu) eksemplar untuk penerbit 
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2) 1 (satu) eksemplar untuk pemegang 

3) 1 (satu) eksemplar untuk merchant 

4. Merchant memberikan barang dan sales slip kepada 

pembeli/pemegang. Pada tahap  ini,  telah 

terjadi  transaksi  jual  beli  barang  di  mana  pembeli    telah 

menerima baranag dan membayar dengan kartu kredit sedangkan 

penjual/merchant telah menerima pembayaran berupa sales slip 

yang di dalamnya tercantum jumlah tagihan dan tanda tangan 

pemegang/ pembeli. Sales slip tersebut akan dipakai merchant 

untuk menagih kepada penerbit/acquirer. Merchant tidak dapat 

menagih tanpa adanya sales slip tersebut. Sales slip merupakan 

alat bukti bagi merchant bahwa ia berhak atas pembayaran 

tersebut. Di sini seolah-olah sales slip merupakan surat berharga 

karena merupakan alat bukti, tetapi pembayaran dilakukan dengan 

menggunakan kartu kredit baru kemudian muncul sales slip. Jadi 

sales slip bukan merupakan alat bayar dan juga tidak dapat 

dipindahtangankan. 

5. Merchant akan menagih kepada penerbit/acquirer bank dalam 

tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak 

transaksi terjadi. Sedangkan bagi merchant yang dilengkapi 

dengan alat POS/EDC, merchant  tersebut harus menyerahkan 

sales slip dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender setelah 
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transaksi terjadi. Proses penagihan dapat terjadi dengan 2 (dua) 

cara, yaitu: 

A. Cara I yaitu tanpa melalui acquirer bank, langsung kepada 

penerbit. Hal  ini terjadi apabila penjual barang atau jasa 

merupakan merchant pada penerbit kartu kredit pembeli. 

Merchant menyerahkan sales slip kepada issuer akan 

membayar sebesar jumlah nominasi transaksi dikurangi 

merchant discount atau biaya diskon yang telah disetujui 

antara penerbit dengan merchant. Merchant discount adalah 

biaya administrasi yang harus dibayar oleh merchant kepada 

penerbit/bank untuk setiap kali transaksi. 

Besarnya merchant discount adalah berkisar antara 2,5-

3,5% (dua koma lima sampai tiga koma lima persen), 

tergantung kepada : 

a. Jumlah dan jenis alat otorisasi 

b. Jumlah transaksi 

c. Volume kartu kredit 

d. Jenis kartu kredit (visa atau master) 

B. Cara II yaitu dengan melalui acquirer bank. Hal ini terjadi 

karena penjual barang/jasa bukan merupakan merchant 

pada penerbit kartu kredit pemegang atau pembeli. Merchant 

menagih kepada acquirer bank di mana dia menjadi 

merchant dengan menyerahkan sales slip yang telah 

ditandatangani pemegang kepada acquirer bank. Kemudian 

acquirer bank akan membayar kepada merchant dengan 

dikurangi merchant discount. Tagihan tersebut kemudian 

diteruskan ke penerbit kartu kredit yang akan membayar 

kepada acquirer bank dan penerbit akan menagih kepada 

pemegang kartu. 
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6. Penerbit akan memberikan tagihan (billing statement) kepada 

pemegang pada tanggal tertentu setiap bulan atas transaksi yang 

telah dilakukan pemegang. Tanggal pengiriman billing statement 

adalah berdasarkan kepada jenis kartu dari pemegang. 

7. Pemegang kartu mencocokkan billing statement dengan kopi sales 

slip yang diterimanya dari merchant, dan bila cocok dia akan 

membayar. Pemegang kartu dapat membayar sebagian atai 

seluruh tagihan penerbit/bank. Pembayaran dapat dilakukan 

secara tunai atau pemindahbukuan yaitu mendebet 

secara   langsung   rekening   tabungan/deposito   pemegang   kart

u (charge card). Untuk cara pembayaran yang terakhir, 

sebelumnya pemegang kartu memberikan kuasa kepada penerbit 

untuk mendebet secara langsung rekening tabungan/deposito 

pemegang kartu dengan menandatangani surat kuasa yang 

disediakan oleh penerbit. Apabila pemegang kartu terlambat 

membayar atau membayar sebagian dari tagihan, maka dia akan 

dikenakan bunga.58 

Jadi cara pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tidak 

sama dengan surat berharga. Walaupun sama-sama berfungsi 

sebagai alat pembayaran, tetapi kartu kredit tidak dapat digolongkan 

surat berharga karena kartu kredit tidak dapat dialihkan kepada orang 

lain dan bukan merupakan alat bukti bagi merchant tetapi sales slip-

                                                             
58 Dewi Indriastuti, 2011, Gesek Berarti Hutang, Harian Kompas No. 270 Tahun ke-46, Hal. 17 
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lah yang merupakan alat bukti bagi merchant untuk melakukan 

penagihan, tetapi sales slip tidak dapat dipindahtangankan. Jadi 

dalam hal ini  sales slip merupakan surat yang berharga bagi 

merchant. 

4. Jenis-jenis Kartu Kredit 

Dalam membagi jenis-jenis kartu kredit, ada beberapa kriteria 

yang dapat menjadi acuan yaitu: 

1. Lokasi penggunaan 

2. Sistem pembayaran 

1. Lokasi penggunaan 

Apabila lokasi penggunaan kartu kredit yang digunakan sebagai 

kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori 

sebagai berikut: 

1. Kartu kredit internasional 

Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu 

kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja, 

tanpa terikat dengan batas antar negara. Walaupun kartu 

kredit tersebut diterbitkan di Indonesia, pemegangnya yang 

kebetulan sedang berada di Eropa misalnya, dapat saja 

membeli barang/jasa yang ada di Eropa tersebut dengan 

memakai kartu kredit yang bersangkutan. Contohnya yaitu 

Visa Card, Master Card, American Express dan sebagainya. 

2. Kartu kredit lokal 
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Kartu kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah tertentu 

di suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian 

tidak mempunyai jaringan operasi internasional. Contohnya 

Lippo Card, BCA Card, CIMB Niaga Card, Mandiri Card, 

Bukopin Card dan sebagainya. Namun demikian hampir 

semua kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank di 

Indonesia dapat dipergunakan di manca negara. 

2. Sistem pembayaran 

Apabila sistem pembayaran yang dipergunakan sebagai kriteria, 

maka kartu kredit (dalam arti luas) dapat dibedakan ke dalam 2 

(dua) kategori sebagai berikut: 

4. Kartu kredit (dalam arti sempit) 

Dengan kartu kredit ini yang sering disebut juga Credit Card, 

pembayaran dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan 

secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan 

tentunya jika ingin dibayar lunas sekaligus. 

 Apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, maka akan 

dikenakan bunga sesuai dengan lamanya pembayaran. Jadi 

tidak ubahnya seperti mencicil kredit bank biasa. 

5. Kartu pembayaran lunas 

Kartu pembayaran lunas atau sering disebut juga dengan 

Charge Card. Penggunaanya tidak jauh berbeda dengan 

kartu kredit (dalam arti sempit), di mana kartu pembayaran 



77 
 

lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai alat bayar jika 

hendak membeli sesuatu barang/jasa tertentu dengan 

prosedur yang sama dengan kartu kredit (dalam arti sempit), 

antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan 

oleh penjual barang/jasa. Bedanya dengan kartu kredit 

(dalam arti sempit) hanya pada cara pembayarannya oleh 

pihak pemegangnya. Dengan sistem pembayaran lunas, 

sesuai dengan namanya, maka pihak pemegang kartu 

tersebut akan melakukan pembayaran seluruh transaksi 

yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya, jadi tidak 

dibayar secara cicilan. Sehingga dengan menggunakan 

kartu pembayaran lunas, yang terjadi sebenarnya hanyalah 

penundaan pembayaran, yakni tidak dilakukan pada saat 

pembelian barang/jasa kepada pihak penjual, tetapi pada 

saat ditagih oleh penerbit kartu tersebut sehingga pihak 

pemegang dalam melakukan pembelian barang/jasa tidak 

perlu membawa-bawa cash ke mana-mana untuk 

berbelanja. 

 Selain jenis-jenis kartu kredit tersebut di atas, kartu kredit 

juga dapat dibedakan sebagai berikut:59 

1. Berdasarkan sudut pandang penerbitan, kartu kredit dapat 

dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank 

                                                             
59 Subagyo, 2005, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 
Yogyakarta, Hal. 47-48 
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dan lembaga keuangan  lain yang bukan bank. Kartu 

kredit yang diterbitkan oleh bank misalnya Visa Card dan 

Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan 

oleh lembaga keuangan selain bank misalnya Dinners 

Club dan American Express. 

2. Berdasarkan sudut pandang tujuan, kartu kredit dapat 

dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit 

khusus. Kartu kredit umum adalah kartu kredit yang 

dapat digunakan untuk bertransaksi di mana saja 

misalnya kartu kredit Visa dan Master Card, sedangkan 

kartu kredit khusus adalah kartu kredit yang hanya dapat 

digunakan di tempat bermain golf atau kartu belanja 

Carrefour yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja 

di swalayan Carrefour. 

3. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit 

kredit), kartu kredit dibedakan atas kartu kredit Classic 

dan Gold. Kartu kredit Classic memiliki limit kredit 

antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kartu 

kredit Gold memiliki limit kredit antara Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dasar 



79 
 

pembedaan ini adalah jumlah pendapatan pemegang 

kartu kredit yang bersangkutan. 

4.  Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit, 

kartu kredit dibedakan atas kartu kredit utama seperti 

Personal (Primary) Card dan Company Card, serta 

kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card. 

5. Dasar Hukum Kartu Kredit 

Perkembangan kartu kredit dapat dikatakan masih relatif 

baru apabila dibandingkan dengan alat bayar lainnya seperti uang 

cash dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak 

diketemukan dasar hukum yang tegas di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata). Dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan 

kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

1. Perjanjian antara para pihak 

Sistem hukum di Indonesia menganut asas Kebebasan 

Berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH 

Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara 

sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 

Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan 

tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan 

yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) 
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yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit 

akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. 

2. Perundang-undangan 

Seperti telah disebutkan bahwa baik KUH Dagang maupun KUH 

Perdata tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi 

eksistensi kartu kredit. Tetapi   ada   berbagai   perundang-

undangan   lain   yang   dengan     tegas menyebut dan 

memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan 

pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut: 

o Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres No. 9 Tahun 

2009). 

Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 menyebutkan bahwa 

salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah 

usaha kartu kredit (credit card). Sementara dalam Pasal 1 

angka 8 disebutkan  bahwa yang dimaksud dengan usaha 

kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian 

barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. 

o Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

1251/KMK.013/1988 (Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988) 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 
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(Kepmenkeu No. 448/KMK.017/2000) tentang Perusahaan 

Pembiayaan. 

Pasal 2 Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 menegaskan 

bahwa salah satu dari lembaga pembiayaan adalah usaha 

kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa 

pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara 

penerbitan kartu kredit yang dipergunakan oleh 

pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa. 

o Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU No. 7 Tahun 

1992) yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 

Tahun 1998 (UU No. 10 Tahun 1998) tentang Perbankan. 

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka 

kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat 

legitimasinya dalam UU No.  7 Tahun 1992 seperti yang 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf i 

dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank 

adalah melakukan usaha kartu kredit. 

o Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 

Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 (PBI AMK) 

merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur 

secara  khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan 

pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Dalam PBI 

AMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank 

dan lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit 

maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI AMK juga mengatur 
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mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan 

terhadap kegiatan tersebut.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Dwi Silfia, 2010, Skripsi: Analisis Hukum mengenai Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu 
Kredit, Fakultas Hukum USU, Medan, Hal. 16 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan 

melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh 

data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 

objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan 

dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan 

penulisan skripsi yaitu Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

putusan pada perkara Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 

penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 

objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber 

lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 

buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian. 
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b. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 

dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 

1. Wawancara : Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai bahan 

analisis, peneliti membuat daftar wawancara yang disusun secara 

sistematis dan terstruktur. 

2. Studi dokumentasi : Mempelajari dokumen dalam perkara tersebut, 

seperti berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, dan putusan 

hakim. 

D. Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 

kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 

pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.Analisis 

data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 

gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 

kualitatif dan kauntitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 

deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penadahan Dengan 

Menggunakan kartu Kredit Menurut Pandangan Hukum Pidana 

pada Putusan Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks 

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan 

tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus 

didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan 

kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang 

dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan 

serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang 

paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual 

untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak 

pidana pencurian. 

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti 

memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas 

baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan 

sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : 

 Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah 

diperoleh karena kejahatan, 

 Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk 

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, 
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seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau 

menerima sebagai hadiah atau pemberian, 

 Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk 

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, 

seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, 

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena 

didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau 

setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia 

lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk 

memperoleh keuntungan. 

Menurut Prof Satochid Kartanegara, tindak pidana 

penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena 

perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan 

kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, 

seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatan 

tersebut. Akan tetapi, Simons pun mengakui bahwa pengaturan 

tindak pidana penadahan di dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai 

tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab 

perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh 

keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah 

dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain 

melakukan kejahatan.61 

                                                             
61 Lamintang, op.cit, 2009, hlm. 362 
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Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 

481 ayat (1) KUHP dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang 

dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) 

KUHP, segera dapat diketahui bahwa diantaranya keduanya tidak 

dapat terdapat perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang 

melihat pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana 

penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1). 

Berdasarkan kasus ini terdakwa Muh. Risal dg. Mangatta Bin 

Risman Ambo alias Candiki Alias Ical, ditelpon oleh saksi MUH. 

RAJAB untuk dating ke rumahnya kemudian pada pukul 17.00 wita 

terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya oleh terdakwa kartu 

kredit bank Mandiri tersebut digesek/dicairkan secara tunai sebesar 

Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) di SPBU jl. Sam Ratulangi 

setelah itu terdakwa lalu memakai kartu kredit tersebut untuk 

berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 600.000 (Enam 

ratus ribu rupiah) di alfamart masjid raya padahal terdakwa telah 

mengetahui jika saksi MUH. RAJAB tidak mempunyai kartu kredit 

apalagi jumlah 4 (empat) buah kartu kredit dan saksi  MUH. RAJAB 

telah memesan kepada terdakwa untuk berhati-hati menggunakan 

kartu kredit tersebut. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 

maka sampailah  kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak 
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pidana yang didakwaan yaitu : dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 

Ayat (2) KUHP. Oleh karena yang terungkap dipersidangan adalah 

pembuktian Pasal 480 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Barang siapa. 

2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang 

diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari 

kejahatan. 

 

Berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka semua 

unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah berdasarkan 

Undang-Undang, terdakwa muh risal dg mangatta bin risman ambo 

alias candiki alias ical bersalah melakukan tindak pidana “menarik 

keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 

KUHP. 

 

B. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Tindak Pidana 

Penadahan dengan Menggunakan Kartu Kredit pada Perkara 

Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks 

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar 

hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak 

sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
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dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang (selanjutnya 

disingkat uu) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat 

dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka 

perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. 

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana 

penadahan dengan menggunakan kartu kredit yaitu salah satu 

penadahan biasa, dalam perkara Putusan Nomor: 

626/Pid.B/2014/PN.MKS yang didakwa dalam bentuk dakwaan 

tunggal  dimana melanggar Pasal 480 ayat (1). 

 

1. Posisi Kasus 

  Terdakwa Muh. Risal dg. Mangatta Bin Risman Ambo alias Candiki 

Alias Ical, pada hari munggu tanggal 26 januari 2014 sekira pukul 

16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain-lain di tahun 2014, 

bertempat di rumah saksi Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. 

Mudo alias Rajab di jalan tanjung bayam/jalan seroja No, 26 Kota 

Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa ditelpon oleh saksi 

MUH. RAJAB untuk dating ke rumahnya kemudian pada pukul 17.00 

wita terdakwa dating ke rumah saksi MUH. RAJAB, lalu saksi MUH 

RAJAB menyerahkan 4 (empat) buah kartu kredit masing-masing 1 

(satu) buah karti kredit BRI, 1 (satu) buah kartu kredit bank Mandiri, 1 

(satu) buah kartu kredit bank muamalat, 1 (satu) buah kartu kredit bank 



90 
 

BCA untuk digesek, selanjutnya oleh terdakwa kartu kredit bank 

Mandiri tersebut digesek/dicairkan secara tunai sebesar Rp. 700.000 

(Tujuh ratus ribu rupiah) di SPBU jl. Sam Ratulangi setelah itu 

terdakwa lalu memakai kartu kredit tersebut untuk berbelanja dengan 

total belanjaan sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) di 

alfamart masjid raya padahal terdakwa telah mengetahui jika saksi 

MUH. RAJAB tidak mempunyai kartu kredit apalagi jumlah 4 (empat) 

buah kartu kredit dan saksi  MUH. RAJAB telah memesan kepada 

terdakwa untuk berhati-hati menggunakan kartu kredit tersebut.  

 

2. Dakwaan Penuntut Umum 

Adapun surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu 

Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis 

dakwaan yang terdakwanya didakwa dengan satu perbuatan saja. 

Tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternative 

dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

MUH. RISAL DG. MANGATTA BIN RISMAN AMBO ALIAS CANDIKI 

ALIAS ICAL yang dibacakan pada persidangan dihadapan hakim 

Pengadilan negeri Makassar sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penutut 

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM- 

17 /PEL/EP.1/04.2014 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut: 

Dakwaan: 
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 Bahwa Terdakwa MUH. RISAL DG. MANGATTA BIN RISMAN 
AMBO ALIAS CANDIKI ALIAS ICAL, pada hari Mingu tanggal  26 
januari 2014 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi MUH. RAJAB 
YUSRI BIN MAHMUS KASSA DG. MUDO ALIAS RAJAB di jalan 
Tanjung bayam/ Jl. Seroja N0, 26 kota Makassar atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, 
menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, 
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang 
diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh 
dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain 
sebagai berikut: 
 

 Bahwa waktu dan tempat diatas, terdakwa ditelepon oleh saksi 
MUH. RAJAB untuk dating ke rumahnya kemudian pada pukul 17.00 
wita terdakwa dating ke rumah saksi MUH. RAJAB, lalu saksi MUH. 
RAJAB menyerahkan 4 (empat) buah kartu kredit masing-masing 1 
(satu) buah kartu kredit bank BRI, 1 (satu) buah karti kredit bank 
Mandiri, 1 (satu) buah kartu kredit bank Muamalat, 1 (satu) buah kartu 
kredit bank BCA untuk digesek, selanjutnya oleh terdakwa kartu kredit 
bank Mandiri tersebut digesek/dicairkan secara tunai sebesar Rp. 
700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) di SPBU jl. Sam Ratulangi setelah itu 
terdakwa lalu memakai kartu kredit tersebut untuk berbelanja dengan 
total belanjaan sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) di 
alfamart masjid raya padahal terdakwa telah mengetahui jika saksi 
MUH. RAJAB tidak mempunyai kartu kredit apalagi dalam jumlah 4 
(empat) buah kartu kredit dan saksi MUH. RAJAB telah memesan 
kepada terdakwa untuk berhati-hati menggunakan kartu kredit 
tersebut. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. 

 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka 

sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak 

pidana yang didakwaan yaitu : dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 Ayat 

(2) KUHP. Oleh karena yang terungkap dipersidangan adalah 

pembuktian Pasal 480 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai 

berikut: 
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3. Barang siapa. 

4. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya 

atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 

 

Ad.1. Unsur barang siapa. 

yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek 

hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini 

yang diajukan sebagai terdakwa adalah MUH. RISAL DG MANGATTA 

BIN RISMAN AMBO ALIAS CANDIKI ALIAS ICAL seorang laki-laki 

yang sehat jasmani dan sehat rohani dalam hal mana terdakwa sadar 

akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa 

membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

 

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 

hasil kejahatan 

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari 

keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa 

sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa 

menerima 4 buah kartu kredit yang dicuri oleh saksi MUH. RAJAB 

YUSRI BIN MAHMUD KASSA DG MUDO ALIAS RAJAB dan telah 

mempergunakan kartu kredit tersebut untuk mendapatkan keuntungan 

sedangkan terdakwa tahu bahwa saksi MUH RAJAB YUSRI BIN 

MAHMUD KASSA DG MUDO ALIAS RAJAB tidak mempunyai kartu 

kredit apalagi sebanyak 4 (empat) buah.  

 



93 
 

Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur ini telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

 

 Berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka kami berkeyakinan 

bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah 

berdasarkan Undang-Undang, terdakwa MUH RISAL DG MANGATTA 

BIN RISMAN AMBO ALIAS CANDIKI ALIAS ICAL bersalah 

melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu 

benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa 

diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 480 ke-2 KUHP. 

 Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana terhadap diri 

terdakwa, perkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan 

pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 

Hal-hal yang memberatkan: 

 Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 

Hal-hal yang meringankan: 

 Para terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya 

persidangan. 

 Para terdakwa mengakui perbuatannya. 

 

3. Tuntutan Penuntut Umum 

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 
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1. Menyatakan terdakwa MUH. RISAL DG. MANGATTA BIS RISMAN 
AMBO ALIAS CANDIKI ALIAS ICAL terbukti bersalah telah melakukan 
tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 
ke-2 KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. RISAL DG. 
MANGATTA BIN RISMAN AMBO ALIAS CANDIKI ALIAS ICAL selama 
10(sepuluh) bulan potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix 2 warna putih. 
b. 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix 3 warna putih. 
Dikembalikan kepada MITA D M SAMPEPAJUNG, SE, MSC 
c. 1 (satu) lembar fotocopy resi pembelian BBM menggunakan kartu 
kredit bank mandiri; 
d. 1 (satu) rekaman CCTV. 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar 
ongkos perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ; 
 
MENGADILI 

 

1. Menyatakan terdakwa MUH. RISAL DG. MANGATTA BIN RISMAN 
AMBO ALIAS CANDIKI ALIAS ICAL tersebut terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENARIK 
KEUNTUNGAN DARI HASIL SESUATU BENDA YANG 
DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA 
DIPEROLEH DARI KEJAHATAN” ; 
2. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan ; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; 
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah 
handphone Blackberry Onix 2 warna putih, 1 (satu) buah handphone 
Blackberry Onix 3 warna putih dikembalikan kepada MITA DM. 
SAMPEPAJUNG, SE.MSc, 1 (satu) lembar fotocopy Resi Pembelian 
BBM menggunakan kartu kredit Bank Mandiri, 1 (satu) rekaman CCTV 
dirampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- 
(Tiga ribu rupiah). 
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4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara. 

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim 

harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum 

menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut menelaah terlebih dahulu 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat 

bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu 

mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang 

terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan 

selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu 

sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. 

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 

dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan 

Nomor: 626/Pid.B/2014/PN.MKS, yaitu : 

 Menimbang, bahwa selanjutnya apakah masing-masing terdakwa 

dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokoknya, yaitu : 

 Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak 
pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun 
menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang 
menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna 
akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke atoring 
der verstandelijke vermogens) sebagaiman dimaksud Pasal 44 KUHP 
dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah 
dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu 
menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan 
dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Terdakwa dapat 
merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa 
Terdakwa sehat, disamping itu terdakwa mampu merespon dan 
memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang 
diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum ; 
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 Bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor 
menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa 
(Overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat 
absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana 
dimaksud Pasal 48 KUHP ;  
 Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut Majelis 
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan yang 
dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik 
sebagai alas an pembenar dan atau alas an pemaaf, oleh karenanya 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan 
Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka para 
terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 
didakwakan terhadap diri para Terdakwa olehk karena itu harus 
dijatuhi pidana ; 
 Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan 
Terdakwa, Majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang 
sikap dan perilaku Terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus 
terang dan terbuka dalam memberikan keterangan sehingga terhadap 
pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik kepada Terdakwa 
maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan 
tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk 
menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, 
membangun, dan memotivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak 
melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk 
masyarakat pada umumnya (prevensi); 
 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 
  

 Keadaan yang memberatkan : 

 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 

Keadaan yang meringankan : 

 Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali 
perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; 

 Terdakwa belum pernah dihukum; 

 Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 
ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan. 
 
5. Amar Putusan 

 Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada 

putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan 

pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangan dan hal-hal 

yang menjadi amar putusannya. 

 Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh 

undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, 

Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus 

melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. 

Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan tercantum 

dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam 

menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. 

 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari 

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan 

alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim 

mengadili. 

 Menyatakan terdakwa MUH. RISAL DG. MANGATTA BIN 
RISMAN alias AMBO alias CANDIKI alias ICAL tersebut terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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“MENARIK KEUNTUNGAN DARI HASIL SESUATU BENDA YANG 
DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA 
DIPEROLEH DARI KEJAHATAN”. 

 Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan. 

 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 

 Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah 
handphone Blackberry Onix 2 warna putih, 1 (satu) Buah Handphone 
Blackberry Onix 3 warna putih dikembalikan kepada MITA DM. 
SAMPEPAJUNG, SE.MSc, 1 (satu) Lembar Fotocopy Resi pembelian 
BBM menggunakan Kartu Kredit Bank Mandiri, 1 (satu) Rekaman 
CCTV Dirampas untuk dimusnahkan. 

 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- 
(tiga ribu rupiah).  

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar pada hari RABU tanggal 18 JUNI 2014, 
oleh IBRAHIM PALINO, SH.MH sebagai hakim ketua, SAPRUDDIN, 
SH, dan KRISTIJAN P. DJATI, SH, sebagai Hakim-Hakim anggota, 
putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum 
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota 
tersebut, dibantu oleh Hj. ROSMALA DEWI, SH sebagai panitera 
pengganti, dihadiri oleh ANDI UNRU, SH, penuntut umum terdakwa. 

 

6. Analisis Penulis 

 Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan 

Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim di pengadilan dalam amar 

putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. 

Hal ini didasari karena pada pemeriksaan dalam persidangan dimana 

alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya 

keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang 

mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya dan 
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menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar 

menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menarik 

keuntungan dari hasil sesuatu yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan menghukum 

terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 

 Dalam melakukan penelitian kasus tersebut penulis melakukan 

wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili 

kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan bapak Sapruddin, 

SH. sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut, beliau mengatakan bahwa : 

 Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan 

membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang 

dirumuskan dalam surat dakwaan Pentuntut Umum. Apabila surat 

dakwaan penuntut umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk 

mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. 

 Selain itu yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk 

menjatuhkan pidana atau memutus perkara, juga faktor-faktor yang 

meringankan terdakwa harus diperhatikan, beliau juga menyebutkan 

faktor-faktor yang meringankan yang dipertimbangkan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana antara lain : 

1. Karakter yang baik 

2. Rasa penyesalan yang dalam 
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3. Mengaku salah 

4. Rekor pekerjaan yang baik 

5. Masalah keluarga 

6. Umur 

7. Tidak cakap 

8. Kemungkinan stress emosional 

9. Kondisi fisik yang cacat 

10. Pendapatan yang sangat rendah 

11. Akibat provokasi 

 Beliau juga mengatakan bahwa, Hakim harus memiliki 

pengetahuan  hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, dan 

mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal ini 

bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

terdakwa. 

Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar 

terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana 

lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro 

mengenai tujuan pemidanaan (Djoko Prakoso, 1984:67) yaitu : 

 Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, 
untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan 
kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat. 

 

 Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut 

diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim kepada 
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terdakwa sudah tepat. Sanksi yang diberikan oleh  Majelis Hakim yaitu 

6 (enam) bulan akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa agar 

tidak mengulangi  perbuatan tindak pidana itu lagi. Perbuatan terdakwa 

merugikan diri mereka masing-masing karena terdakwa merupakan 

kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya masing-

masing, akan tetapi terdakwa dalam mengajukan pembelaan (pledoi) 

tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutannya. Tindak pidana yang 

dilakukan  terdakwa sangat meresahkan masyarakat namun 

diihadapan Majelis hakim terdakwa bersikap sopan dan menyesali 

perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.  

Selain itu, sanksi pidana yang diberikan bukanlah menghancurkan 

masa depan maupun pembalasan atau untuk menurunkan martabat 

seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi 

(edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dan 

menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tindak 

pidana penadahan berdasarkan pertimbangan  hukum dalam  

putusan Nomor : 626/Pid.B/2014/PN.Mks 

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti 

melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa harus 

dibuktikan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan 

hakim bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana yang dituduhkan. 

Bahwa terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa 

barang itu  diperoleh karena kejahatan, 

2. Penerapan  hukum pidana materiil terhadap kasus tindak 

pidana penadahan dengan menggunakan kartu kredit adalah  

Pasal 480 ke-1. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa 

dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana 

yang telah dilakukannya. 

B. Saran 

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran 

yang terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
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1. Bahwa sekalipun kualifikasi tindak pidana telah terbukti, 

maka sangat perlu diperhatikan faktor-faktor non hukum 

dalam menjatuhkan sanksi pidana karena tujuan 

pemidanaanyang akan dicapai adalah pembinaan. 

2. Disarankan supaya dalam melindungi kepentingan 

masyarakat, terutama perlu dicegah atau dicarikan upaya 

agar penggunaan kartu kredit dapat diantisipasi 

penyalahgunaannya oleh pemegang kartu kredit tersebut.  
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