
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana

(Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa

pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu

perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang

disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya13.

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut14.

Berkaitan dari pendapat diatas Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan

manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh

seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku15.

13Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

14Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

15C.S.T. Kansil, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm
106.
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Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan

yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada
suatu waktu tertentu.

2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang

sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana
dapat dihukum oleh negara.

2. Tujuan Hukum Pidana

Adapun tujuan dari hukum pidana, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik
menakut-nakuti orang banyak (generale preventie), maupun menakut-
nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian
hari tidak melakukan kejahatan lagi (specialepreventie).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah tidak baik,
sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi invidu dan sekaligus
masyarakat terhadap kejahatan dan pejabat. Tujuan hukum pidana adalah
memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-
asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu
sistem.

3. Unsur-unsur Hukum Pidana

1. 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.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang
atau beberapa orang)16.

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

seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa

pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai

berikut:

16R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006, hlm 175.
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1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan

hukum.
a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat

dipertanggungjawabkan.
b. Harus berlawanan dengan hukum.
c. Harus tersedia ancaman Hukumannya.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai

berikut17:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang ini (ini merupakan syarat

formil).
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan

yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada
suatu waktu tertentu.

2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang

sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana
dapat dihukum oleh negara.

4. Asas-asas Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-

sifat mana tidak tedapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah

ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika

sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-

17Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 43.
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Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya

bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya untuk menjatuhkan pidana

kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan

bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut18.

3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas

semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah

teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal

berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan

dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP).

4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku

bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada

(Pasal 5 KUHP).

5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku

bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4

KUHP).

5. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang

perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain19.

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap

orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

18Pengantar Hukum Indonesia, Fully Handayani, S.H., M.Kn, Hal. 59-61

19C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka,
Jakarta,1989, hlm 347.
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2. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent yaitu setiap orang

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka

sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan

hukum tetap.

3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak

memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana

dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan

secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

4. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang

tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum

yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan

atas dirinya.

6. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan

suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah

orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan

pencurian ringan.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan

56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 55 KUHP.

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
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- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan.

- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil

barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya

secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah

perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti

sempitterbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya,

dan mengalihkannya ke tempat lain20.

Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang

ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang dimaksud dengan

perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil

itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

20Wirjono Prodjodikoro,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,

2003, hlm. 15.
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1. Menurut Mr. Blok:

Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke

heerschappij, onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling,

die men ten opzichte van dat goed verder koestert21.

Artinya:

Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam

penguasaanya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaanya atau di dalam

detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda

tersebut.

2. Menurut Noyon dan Langemaijer:

Wegnemen (in de zin van art. 310) is altij een eigenmachtige inbenzitneming.

Artinya:

Mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu

tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaanya.

3. Menurut Simons:

Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende

feitelijke heerschappi m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der

handeling niet reeds onder zick hebben22.

Artinya:

Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau

membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang

21P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,

Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13.

22Op. Cit, hlm 14.
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nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda

tersebut harus belum berada dalam penguasaanya.

4. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum:

Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddel van

een ander in zijn eigen herschappij brengt zonder mederwerking of

toestemmingvan dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die

ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt23.

Artinya:

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang

lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tapa seizin orang

lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang

lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

1. Unsur subyektif: dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara
melawan hukum.

2. Unsur obyektif:

a. Hij atau barangsiapa.
b. Wegnemen atau mengambil.
c. Eenig goed atau sesuatu benda.
d. Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian

atau seluruhnya kepunyaan orang lain24.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana

pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak

pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun

23Op. Cit, hlm 14.

24Op. Cit, hlm 2.
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pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak

pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan

dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak

pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-

undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian

yang dilakukan dengan tidak sengaja atau culpoos diefstal.

Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil.
2. Sesuatu benda.
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan

hukum25.

2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.

2. Tindak Pidana Pencurian ringan.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

4. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian tindak pidana pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara

melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian

25Op. Cit, hlm 2.
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dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-

tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian

itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan

diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan

“mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena

didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich

toeeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian

“memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab

Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di

dalam pengertian “zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian

unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas.

Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana

pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana

pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365

KUHP.
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Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat

dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif ialah:

1. Perbuatan manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur

unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya

sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada

unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana

dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk

kelakuan.

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat

yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang

telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan

tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam

Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang

merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian

menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak

termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

2. Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan

akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya

dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan

yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”,
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untuk manggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat

menimbulkan akibat yang dilarang itu.

Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang

menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang

bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

3. Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan

suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin

diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan

perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda

dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

a. Yang disebut unsur subyektif ialah:

1. Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu

dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2,

3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak

seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; “Dalam pemidanaan

karena salah satu perbuatan yanmg diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365

dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”.

2. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
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Menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana

apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan,

dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan

pendapat antara lain:

Simon berpendapat bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan

sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu

upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Selain itu, Simon juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab

jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum.

b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di

dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang

tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam

tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”.

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal yang

menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si

pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau

terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.
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b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan

perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan

jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP

dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah

deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh

psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, bardasarkan hasil

pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya

tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi

menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa

perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang

melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat

diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata

perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah

melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan

apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49

ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II

adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak

pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan

unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya:

Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.
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Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

a. Barang siapa.
b. Mengambil barang sesuatu.
c. Barang kepunyaan orang lain.
d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas,

tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis

untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek
hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki
atau diperjual belikan.

3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak
orang lain.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil
dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya,

maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan

praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan,

selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat

dari tindak pidana tersebut, sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat

pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan

pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem
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pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung

jawab dari si pembuat.

Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem

dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam

wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana

sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal

tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di

dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain

(yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan26.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam

pencurian ringan adalah27:

a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut meliputi:

Unsur obyektif adalah sebagai berikut:

1. Mengambil

Perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau
mengalihkan suatu barang ke tempat lain28.

26Tongat, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003,

hal. 41.

27Ibid.
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2. Suatu barang/benda

Pengertian barang pada awalnya menunjuk pada pengertian barang bergerak dan
berwujud, termasuk binatang29. Perkembangannya pengertian barang atau benda
tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak, tetapi
termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah tidak berwujud dan tidak
bergerak.

3. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah

barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Unsur Subyektif adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud

Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya
itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum30.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai31. Menurut Tongat,
apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan
hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada
yang mengambil barang tersebut32.

3. Secara melawan hukum

Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara
para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa hal
pokok dalam melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum
dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis.

28M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1996. hal. 64.

29R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal. 250.

30Ibid., hal. 96.

31Lamintang dan Djisman Samosir, Op. Cit., hal. 97.

32Tongat, Op.Cit.,
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b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua

orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara

bersama-sama.

c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat,

dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah, maupun tidak dilakukan dalam

pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan

e. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua

juta lima ratus ribu rupiah).


