
II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hunungan-hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan 

mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan (Social engineering), memelihara dan mempertahankan (Social control) 

kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 1983:5). 

 

Pelaksanaan penegakan hukum memiliki tujuan untuk kepastian hukum, kegunaan dan 

kemampuan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Yang berarti seseorang 

akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yang dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi 

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan 

sampai mrnimbulkan keresahan bagi masyarakat, dalam unsur keadilan karena masyarakat 

sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus 

benar-benar ditegakkan dan diperhatikan. Hakikat penegakan hukum yang sesungguhnya 

menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum terletak kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

 



Penegakan Hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa menjadi kewajiban kolektif semua 

komponen bangsa, dan hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja  

antara lain : 

a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti Polisi, hakim 

dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai “The Three Musketeers”  

atau tiga pendekar hukm, yang mempunyai fungsi  penegakan dengan sifat yang berbeda-

beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi 

semua manusia. Polisi menjadi pengtur dan pelaksana penegakan hukum didalam 

masyarakat,hakim sebagai pemutus hukum yang adil, sedangkan jaksa adalah institusi 

penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi. 

b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik bekerja secara 

individual ataupun bargabung secara kolektif melalui lembaga bantuan hukum, yang 

menjadi penuntutan masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap 

diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormtan,hak dan kewajiban, sehingga 

putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan dan dilandasi penghormatan 

manusia atas manusia. 

c. Para Eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai 

pemerintah yang memiliki beraneka fumgsi dan tugas kewajiban sampai kepada 

penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik. 

d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat 

pencari keadilan.   

 

Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 

(tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu : 

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan 

mekanisme kerja kelembagaannya. 



b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. 

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang 

mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun 

hukm acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan 

ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilah itu 

sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. 

 

Menurut Joseph Goldstein teori penegakan hukum pidana yang dikutip oleh Barda Nawawi 

Arief (1998:48), bahwa penegakan hukum dapat diterapkan dengan cara: 

1. Total Enforcement (total penyelenggaraan) 

2. Full Enforcement (penyelenggaraan penuh) 

3. Actual Enforcement (penyelenggaraan nyata) 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang 

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan 

tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1983:7). 

Secara konseptual inti bab arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1979). Konsepsi yang 

mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga tampak 

konkrit. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap 

penegakan hukum makin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan,dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 

 

B. Pengertian Dan Dasar HukumTindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga 



Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan 

terjadinya suatu tindak criminal yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas 

perbuatannya, dalam mana perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai 

masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Kartini Kartono 

2001:127). 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan 

suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Istilah 

tindak pidana dipakai sebagai pengganti “strafbaar fet”. Perbuatan yang dianggap sebagai 

tindak pidana telah diatur dalam pasal 55 KUHP, dimana didalamnya telah digambarkan 

siapa yang dianggap sebagai pelaku dalam tindak pidana, yaitu: 

Ayat (1). Dipidana sebagai pelaku pidana: 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 

melakukan perbuatan. 

2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 

penyesatan, atau dengan member kesempatan, sengaja menganjurkan orang 

lain supaya melakukan perbuatan. 

Ayat (2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah  yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

 

 

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar 

undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

harus dihindari, dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan-

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditngkat 

pusat maupun daerah. 

Batasan dan penjelasan diatas senada dengan pendapat Kartini Kartono (2001:126) yang 

menyatakan bahwa: 



“tingkah laku yang jahat inmoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Karena itu setiap kejahatan harus diberantas atau tidak boleh 

dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. 

Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, 

bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti; kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyrakatan dan lain-lain wajib menanggulangi 

setiap tindak kejahatan atau criminal sejauh mungkin. 

 

 

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat 

mempunyai arti luas dan berubah-ubah, karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan 

bidang-bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang bersifat umum 

maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-

ciri atau sifat khas dari pidana. 

Dimaksud dengan pidana adalah sebagai berikut: 

Pidana adalah penderitaan atau siksaan yang dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk itu, atau 

penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang telah dinyatakan 

Bersalah karena telah melanggar dan melakukan kejahatan berdasarkan peraturan dan 

hukum-hukum yang mengaturnya (Bambang Poernomo, 1993:2). 

 

 

Muladi dan Nawawi (4: 1982) berkesimpulan bahwa: 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau 

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(oleh yang berwewenang). 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana Melihat 

kalimat ke-1 dari kesimpulan atau definisi diatas maka pengaruh pidana pada perbuatan si 

pelaku, agar pelaku mendapatkan penderitaan yang setimpal terhadap perbuatannya serta 

pernyataan pencelaan dan bukan pada pelakunya. Sehingga tidak merendahkan martabat 

manusia, seperti yang tertera dalam konsep Rancangan Undang-Undang BAB I Pasal 1 

ayat (1), (3), (4) KUHP tahun 2005.  



 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1984:2). 

Pidana dapat juga diartikan suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan penguasa berupa 

kerugian dan penderitaan kepada pelaku tindak pidana (Muladi, 1984:2). 

 

Pada dasarnya pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-

akibat lain yang tidak menyenangkan ; 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(oleh yang berwenang) ; 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut 

Undang-undang.  

(Muladi dan Barda Arief, 1984:4). 

 

Pidana dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak, sebagai penderitaan (nestapa),  oleh kerena 

itu, tidak boleh menjatuhkan pidana secara sembarangan, perlu adanya pembatasan. Oleh 

karena itu, ilmu hukum harus: 

1. Menganalisa dan menyusun secara sistematis aturan-aturan tersebut. 

2. Mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan UU pidana. 

3. Asas-asas hukum pidana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu bangsa 

atau Negara. (Sudarto, 1990: 14). 

 

Untuk dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat pera petugas hukum tidak 

cukup hanya mempelajari ilmu hukum pidana, yang hanya melihat segi aturan-aturan 

hukumnya saja dari suatu kejahatan, akan tetapi juga harus memahami gajala-gejala dari 

kehidupan manusia yang terletak dibelakang abstraksi-abstraksi yuridis itu. 



 

Suatu pidana atau sanksi dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk beberapa waktu 

atau beberapa tahun lamanya. Pemidanaan sebagai upaya akhir, seharusnya diadakan 

bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota 

masyarakat sendiri. Hal yang lebih penting dalam pidana adalah bahwa pelanggaran bagi 

norma-norma itu tidak dilawan dengan cara lain selain pemidanaan. 

 

Pidana diadakan untuk mencegah terjadinya tindak kesalahan, penyimpangan dan 

pelanggaran serta sebagai sarana untuk memberikan sanksi atas tindakan-tindakan yang 

menurut ketentuan telah menyimpang dari apa yang ditetapkan. Namun demikian penjatuhan 

pidana tidak semata-mata untuk memuaskan tuntutan absolute atau (pembalasan) dari 

keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Tujuan pemidanaan antara lain adalah: 

1) Secara umum adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata 

kehidupan dalam masyarakat. 

2) Secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak 

membelenggunya dengan sanksi pidana  yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan 

sanksi pidana yang terdapat dalam cabang hukum lain. 

(Heni Siswanto, 2003:11). 

Dengan demikian yang dimaksud dengan pidana ialah hal penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sanksi yang itu dapat berupa atau mengenai harta benda, badan dan kadang-kadang nyawa 

seseorang yang memperkosa badan hukum (Sudarto, 1987: 7) 

 

1. Pengertian Pencurian Dalam Keluarga 

Pengertian keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari 

suami, istri, dan anak yang terdiam dalam suatu tempat tinggal. Sedangkan dalam arti luas 



keluarga adalah apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat 

adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-

orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah (Abdulkadir 

Muhammad, 2000:63). 

 

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, 

saudara ibu atau bapak (laki-laki atau perempuan), anak laki-laki atau perempuan saudara 

bapaknya derajat kekeluargaan sedarah antara dua orang yaitu atas dasar perkawinan (laki-

laki dan perempuan) dihitung menurut banyaknya kelahiran yang terjadi atas perkawinan 

tersebut. Dengan demikian maka bapak dan anak adalah keluarga sedarah satu derajat, kakek 

dan cucu adalah keluarga sedarah satu derajat, paman dan kemenakan adalah keluarga 

sedarah garis menyimpang tiga derajat. 

 

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 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 (Lamintang dan Samosir, 1990: 49). 

Pencurian dalam keluarga adalah barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya 

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah keluarga dengan maksud 

menguasai benda tersebut secara melaean hukum (367 KUHP). 

 

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. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang 

terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur 

subyektif yaitu: 

a. Unsur Obyektif 

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”, 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 Formiil. 

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. 

 

 

b. Unsur Subyektif 



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 

Menurut 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 (Sudarto, 1990: 41). 

 

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 (Sudarto, 1981: 97). 

Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat 

dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. 

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 

 

 

Setelah mengetahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut, maka kan ditinjau satu 

demi satu dan menafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, 

pembentuk undang-undang, yurisprudensi dan doktrin. 

 

a. Perbuatan mengambil  

Memindahkan suatu benda atau barang tersebut belum berpindah maka belum terjadi tindak 

pidana pencurian (Wirjono Prodjodikoro). Hal ini sejalan dengan pendapat M. Sudradjad 

Bessar bahwa suatu perbuatan mengambil tidak ada pabila terjadi penyerahan barang kepada 

si pelaku, tetapi dalam KUHP diatur jika perbuatan mengambil tersebut belum terjadi maka 

dapat dikatakan sebagai percobaaan melakukan. 

b. Benda 

Unsur benda-benda dalam kejahatan pencurian merupakan obyek dari perbuatan. Pengertian 

benda-benda dalam Pasal 362 KUHP, meskipun didalamnya dijelaskan bahwa benda obyek 

pencurian tersebut berwujud dan bergerak tetapi pada prakteknya Hakim melakukan 

perluasan pada pengertiannya mengenai benda tersebut sesuai dengan perkembangan zaman 

yaitu setiap benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak 

berwujud sampai batas-batas tertentu juga benda yang tergolong res nellius. 

c. Kepunyaan orang lain 

Sebagian milik orang lain. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa benda tersebut 

sebagian atau seluruhnya milik orang lain, hal ini mengandung arti bahwa benda tersebut 

sama sekali bukan hak dari si pelaku tindak pidana pencurian tersebut. 

d. Maksud untuk memliki 



Unsur “maksud” dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai makna sebagai “opzet als 

oogemerk” yakni perbuatan mengambil barang orang lain yang dilakukan dengan sengaja, 

dengan maksud agar dapat memiliki benda tersebut. 

e. Melawan hukum 

Sampai saat ini belum ada pendapat yang sama yang memuaskan mengenai memilki barang. 

Ada sebuah kntradiksi mengenai pengertian “memiliki barang” dengan “melanggar barang”. 

Untuk memliki suatu barang harus menurut kepada hukum, jadi sebenarnya tidak mungkin 

seseorang memilki barang atau benda milik orang lain secara melanggar hukum karena jika 

hukum tersebut dilanggar maka orang tersebut tidak mungkin menjadi pemilik barang atau 

benda tersebut. 

 

 

3.  Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga  

Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP  yang berbunyi: 

1. Jika pembuat atau pembantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam bab ini 

suami (istri) orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan, yang belum dibebaskan dari 

kewajiban tinggal serumah dengan istrinya (suaminya),maka orang itu tak dapat dituntut. 

2. Jika orang itu suaminya (istrinya) yang sudah dibebaskan dari kewajiban tinggal serumah 

dengan istri (suaminya) atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, baik dalam 

keturunan yang lurus, maupun keturunan menyimpang dalam derajat kedua, maka 

terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari 

orang yang terhapnya kejahatan itu dilakukan. 

3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu,kekuasaan bapak dilakukan, oleh orang lain, 

daripada bapak kandung, maka aturan pada ayat yang  baru lalu berlaku juga bagi orang 

lain. 

 



Melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau 

istrinya,tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal 

ini didasarkan pula atas alasan tatasusila. Bukanlah mudah dapat dirasakan betapa tidak 

pantasnya, dua orang yang terikat dalam tali perkawinan diadu satu melawan yang lain 

dimuka siding pengadilan  oleh penuntut umum.selama tali perkawinan mereka belum 

terputus maka,pencurian oleh mereka atas kerugian salah satu pikak, tidak dapat dituntut. 

 

Apabila yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu adalah sanak keluarga 

maka, yang membantu melakukan atau membantu melakukan pencurian itu, hanya akan 

dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (delik aduan). 

 

C. Fakto-faktor Penyebab Pencurian Dalam Keluarga 

 

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau bawaan sejak lahir dan juga bukan 

warisan biologis. Tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik oleh laki-laki, 

perempuan, anak-anak, dewasa atau lanjut usia. Kejahatan juga dapat dilakukan oleh berbagai 

kalangan dan bisa terjadi kapan saja. Kejahatan pencurian dapat dilakukan secara sadar yaitu 

dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan dengan maksud tertentu, namun dapat juga 

dilakukan secara setengah sadar misalnya didera oleh dorongan-dorongan dan paksaan-

paksaan yang kuat atau obsesi-obsesi tertentu. Kejahatan pencurian bisa juga dilakukan 

secara tidak sadar sama sekali dimana tidak direncanakan sebelumnya, misalnya pencurian 

terjadi karena terpaksa untuk mempertahankan hidup.   

 

Karena sifat jahat bukan bawaan sejak lahir, maka kejahatan pencurian dapat dicegah untuk 

menghindari orang-orang yang belum melakukan kejahatan pencurian, agar mereka tidak 

terpancing atau terjerumus untuk melakukan kejahatan pencurian yang mungkin belum 

pernah dilakukannya. 



 

Faktor yang berasal dari individual seperti tempat tinggal, tingkat sosial, serta psikis adalah 

faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kejahatan pencurian dalam keluarga. 

Tempat tinggal yang tidak sehat seperti lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang yang 

sering melakukan kejahatan, kurangnya pengertian atau nasehat-nasehat, serta kasih sayang 

dari orang tua juga merupakan faktor pendukung sehingga seseorang dapat melakukan 

kejahatn pencurian. Sedangkan tempat tinggal, tingkat sosial  adalah hal-hal yang secara tidak 

langsung dapat membentuk karakter seseorang menjadi baik atau buruk, dari hasil penelitian 

sebagian besar palaku kejahatan pencurian memiliki psikis yang terganggu dan bermasalah 

dengan berbagai hal penyebab.Mereka yang terlibat dalam pencurian adalah mereka yang 

memiliki lingkungan yang kurang baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat, sehingga kepribadian mereka terbentuk mengikuti lingkungannya. Keluarga 

merupakan lingkungan terkecil dari masyarakat, kepribadian seseorang hendaknya terbentuk 

dengan baik di dalam keluarga, sehingga didalam lingkungan bermasyarakat kepribadian 

itupun akan tetap terbentuk dengan baik. 

 

Hal ini disebabkan karena terdesaknya kebutuhan pribadi, untuk memenuhi kebutuhan 

pribadinya maka mereka melakukan berbagai cara yang mereka anggap dapat memenuhi 

kebutuhan mereka tanpa memperdulikan cara dan akibat yang ditimbulkan. Kejahatan 

ekonomi yang paling banyak disebabkan kesengsaraan adalah pencurian. Hal ini dapat 

diketahui bahwa mereka yang melakukan pencuri disebabkan kebutuhan mereka banyak 

sedangkan uang yang mereka miliki terbatas. Dari uraian diatas dapat diketahui pula bahwa 

tingkat kejahatan pencurian naik apa bila kemiskinan dan kesejahteraan bertambah dan begitu 

pula sebaliknya 

 

Disamping faktor ekonomi dan pendidikan, bisa juga karena jiwa seseorang itu  sendiri  

belum stabil  disebabkan karena nafsu ingin memiliki suatu benda yang tidak  mampu 



dimilikinya,  maka  orang tersebut tanpa berfikir panjang  akan melakukan cara apapun untuk 

mendapatkan  benda yang diinginkan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya dari hasil 

pengamatan yang melakukan kejahatan adalah orang yang kurang mendapatkan perhatian 

dari orang tua, hubungan yang buruk dengan keluarga serta lingkungan tempat tinggal sangat  

mendukung untuk melakukan kejahatan dan tindakan-tindakan kriminal, salah satunya adalah 

pencurian yang dilakukan di dalam lingkungan keluarganya sendiri. 

Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan kecilnya penghasilan yang didapat, memberikan efek 

negatif terhadap si pelaku, karena dalam keadaan yang serba kekurangan maka mereka akan 

merasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka berupaya mencari jalan untuk 

mengimbangi keadaannya. Hal ini akan menimbulkan hasrat jahat pada orang tersebut. 

Sehingga keadaan perekonomian yang demikian secara langsung maupun tidak langsung, 

akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dan cara-cara kehidupan seseorang 

secara langsung atau tidak langsung mengetahui perilaku pada si pelaku dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga menumbuhkan bentuk prilaku mencuri ini. 

 

 

Pelaku melakukan pencurian di dalam keluarga dikarenakan adanya niat atau kesempatan, 

lalu timbul keberanian dan naluri (jiwa jahat) untuk mengambil suatu barang yang bukan 

miliknya. Dengan demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi si pelaku.Dalam diri 

seseorang yang mengalami perkembangan baik secara biologis atau psikis maupun pola pikir 

dalam bertindak dan berperilaku sejalan dengan keadaan. Apabila keadaan keluarga yang 

tidak mencukupi ini terus menerus dialami oleh keluarga dalam upaya  memenuhi kebutuhan 

sendiri dengan berbagai  upaya yang dilakukannya, seperti kejahatan pencurian ini. Pengaruh 

hubungan budaya hidup konsumtif dengan kejahatn pencurian yang dilakukan oleh seseorang 

adalah didorong oleh usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar guna memenuhi 



kebutuhannya. Dimana pada taraf kedaan ini mental pada diri seseorang belum di pengaruhi 

oleh keinginan – keinginan untuk hidup mewah. 

 

Faktor fisik (natural/alam), juga merupakan faktor penentu terjadinya suatu tindak kejahatan 

khususnya kejahatan pencurian dalam keluarga, karena kejahatan pencurian dalam keluarga 

yang dilakukan oleh seseorang terjadi didalam lingkungan keluarganya sendiri. Kejahatan 

pencurian tersebut terjadi karena adanya dorongan untuk mencukupi suatu kebutuhan 

pribadinya dan adanya kesempatan untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut. Faktor sosial 

seperti kepadatan penduduk, susunan masyarakat, agama, pendidikan merupakan bagian yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya.  

 

Pendidikan adalah satu hal yang penting bagi seseorang karena dengan pendidikan akan 

mendapatkan sesuatu yang berguna untuk bekal di masa yang akan datang. Tidak hanya 

pendididkan formal saja namun seseorang akan  mendapatkan keterampilan, sehingga dengan 

adanya pendididkan dan keterampilan tersebut diharapkan seseorang tidak menjadi 

pengangguran bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tidak menjadi 

pengangguran yang dapat mernyebabkan dampak buruk seperti melakukan tindak kejahatan.  

 

Selain pendidikan formal dan ketrampilan, pendidikan agama, sama pentingnya dengan yang 

lain, di setiap ajaran agama selalu di ajarkan tentang kebaikan, sehingga dengan adanya 

pegangan dalam hidup seperti yang diajarkan setiap agama di harapkan seseorang memiliki 

pegangan dalam menjalankan hidup sesuai dengan kebaikan yang diajarkan oleh tiap-tiap 

agama sehingga sedikit banyaknya menghindari seseorang untuk melakukan kejahatan. 

Seseorang melakukan kejahatan pencurian di karenakan kondisi sosialnya, dimana dia ingin 

sekali memiliki suatu barang benda bergerak atau benda yidak bergerak dengan cara yang 

tidak baik di lingkungan sekitarnya secara tidak langsung menanamkan pola pikir bagaimana 



cara mendapatkan suatu barang atau benda dengan mudah tanpa memikirkan  resiko yang 

akan di tanggung sesudahnya dengan melakukan kejahatan salah satunya.   

 

Bagi seseorang yang memiliki  pendidikan formal maupun non formal yang relatif tinggi 

mereka cenderung berfikir dalam perbuatan dengan analisa yang baik dan berguna bagi orang 

lain, akan tetapi juga sebaliknya seseorang yang berfikir lemah, cenderung untuk terus dalam 

suatu kebiasaan, apakah itu kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang baik ataupun 

perbuatan yang buruk. Salah satu sebab timbulnya kejahatan, dalam kaitannya dengan 

perilaku mencuri ini merupakan sebagai  salah satu bentuk kejahatan yang tumbuh dalam 

rangka memenuhi  kebutuhan pribadinya. 

Selain faktor ekonomi, sosial, psikis, dan lain sebagainya faktor lingkungan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan mental seseorang, dimana seseorang 

tersebut telah mempelajari, melihat, mendengar bahkan mengalami sendiri bentuk dari 

sebuah kejahatan yang terjadi dilingkungannya walaupun seseorang  tersebut menyadari 

bahwa pencurian adalah suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain, bahkan 

dapat merugikan diri sendiri. Pergaulan yang salah serta kurangnya benteng pertahanan dari 

diri seseorang dapat berakibat buruk terhadap perkembangan fisik dan mental, benteng 

pertahanan dapat berasal dari keluarga yang sehat, juga pendidikan yang cukup memadai, 

baik pendidikan agama maupun pendidikan lainnya sehingga  diharapkan seseorang dapat 

memilah mana yang  baik dengan mana yang buruk. 

Seseorang melakukan kejahatan pencurian khususnya di dalam keluarga dikarenakan faktor-

faktor sebagai berikut : 

a. Lingkungan : Merupakan faktor yang paling dominan bagi seseorang yang rentan 

terhadap sesuatu hal yang baru, dimana lingkunganlah yang sedikit banyaknya 

membentuk pola bagaimana seharusnya seseorang tersebut hidup. 



b. Pandidikan : Kurangnya pendidikan menyebabkan pengetahuan, serta kemampuan 

seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan. 

c. Status Pekerjaan : Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi, pengangguran dan status pekerjaan yang tidak menetap memudahkan 

seseorang untuk melakukan kejahatan. 

d. Psikologi atau Kejiwaan : Yang  dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang 

kontrofersi, motivasi, usia, dan lain sebagainya. 

e. Niat dan Kesempatan : Merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan kejahatan. 

 

Niat dan kesempatan adalah faktor yang turut menentukan dapat terjadinya suatu tindakan 

kejahatan pencurian, pelaku dapat melakukan kejahatan yang sebelumnya telah direncanakan 

dengan kata lain si pelaku telah mempunyai niat, sedangkan kesemapatan adalah suatu faktor 

pendukung dari faktor niat, di saat pelaku ingin merealisasikan niatnya untuk kejahatan 

karena terdapat kendala-kendala yang beresiko tinggi untuk melakukan kejahatan, maka tidak 

ada kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. 

 

Ada 2 faktor hingga terjadinya kejahatan pencurian khususnya di dalam keluarga yaitu : 

a. Faktor Intern 

Fakto intern adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, serta keluarga terdekat seperti 

halnya orang tua, dimana orang tua sudah seharusnya memberikan contoh-contoh yang 

baik kepada anaknya, serta memberikan pengertian dan arahan bagaimana idealnya 

seseorang bertingkah laku, begitu juga dengan orang tua yang sudah seharusnya 

memberikan apa yang menjadi hak seorang anak, dan yang terpenting adalah komunikasi 

sehingga orang tua tahu perkembangan yang terjadi dalam diri si anak. Selain itu faktor 

intern yang berasal dari diri sendiri, dimana seseorang dapat melakukan sebuah kejahatan 



dikarenakan oleh kejiwaan dari dalam diri sendiri, mungkin karena mental atau psikis 

yang terganggu, atau ada tekanan-tekanan yang terjadi terhadap seseorang itu sehingga 

memaksa orang tersebut untuk melakukan kejahatan. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor  yang berasal dari luar diri seseorang yang 

bersangkutan, dimana tiap faktor satu dengan faktor yang lain saling berkaitan dan saling 

mendukung satu sama lainnya. Lingkungan merupakan faktor yang cukup berperan dalam 

hal ini. Kerakter yang buruk terhadap seseorang, lingkungan yang penuh dengan 

ketegangan, kekerasan, dan hal-hal lainnya yang berbau negatif mau tidak mau terekam 

dalam memori seseorang tersebut sehingga hal yang buruk itu dijadikan hal yang biasa, 

bahkan kebiasaan seperti mabuk-mabukan, judi, mencuri, memeras, dijadikan sebagai 

gaya hidup. Selain lingkungan, faktor pendidikan juga ikut serta dalam hal ini 

keterbatasan ilmu dan keterampilan dapat mengakibatkan seseorang menjadi malas 

berfikir, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara matang 

sebelumnya. 

 

Jika dikaitkan dengan pendapat Enrico Ferri maka akan didapatkan kesesuaian salah satu 

faktor adalah psikis seseorang itu sendiri dimana kebanyakan seseorang yang melakukan 

tindakan kejahatan adalah seseorang yang terganggu psikisnya yang dapat berupa tekanan-

tekanan baik masalah ekonomi, kebutuhan, atau bahkan oleh pengaruh orang-orang 

disekitarnya, yang semua itu sedikit banyaknya disebabkan oleh pengaruh yang timbul dari 

sebuah lingkungan atau tempat tinggal, selanjutnya adalah faktor pendidikan yang merupakan 

faktor penting bagi seseorang untuk dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, 

faktor fisik (natural/alami) juga ikut mendorong terjadinya suatu kejahatan pencurian. 

berdasarkan wawancara  yang dilakukan di dapat keterangan bahwa sebagian besar pelaku 

kejahatan pencurian dalam keluarga dilakukan di dalam lingkungan keluarganya sendiri. 



  

Apabila dilihat dari faktor sosial, kejahatan pencurian dapat disebabkan oleh hal-hal seperti 

kepadatan penduduk dan susunan masyarakat dimana sebagian besar seseorang yang 

melakukan kejahatan pencurian tinggal di daerah-daerah yang padat penduduk, serta susunan 

masyarakat yang kehidupannya tidak teratur, selain itu faktor agama juga menunjang, dalam 

setiap agama sudah tentu diajarakan tentang kebaikan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan 

dalam agama seperti halnya kejahatan, namun tidak semua orang mendapatkan ajaran agama, 

baik dalam keluarganya maupun pendidikan formal seperti sekolah karena tidak semua 

remaja pelaku kejahatan mendapat pendidikan yang cukup. 

 

Faktor ekonomi,  juga merupakan faktor pendorong seseorang dapat melakukan kejahatan 

dimana orang yang sering mendapatkan tekanan dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, 

sedangkan tidak adanya pemasukan sehingga secara tidak langsung mendukung seseorang 

melakukan untuk melakukan kejahatan karena hanya dengan cara itulah orang tersebut dapat 

memenuhi kebutuhannya mengingat betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan segala 

keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku.Niat dan kesempatan merupakan 2 faktor yang saling 

berkaitan satu sama lainnya, dimana ada niat dalam diri sesorang tapi tidak ada kesempatan 

untuk menjalankan niatnya tersebut maka suatu tindak kejahatan akan sukar untuk 

dilaksanakan. Sebaliknya apabila ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada 

niat dalam dirinya maka kejahatan tersebut  bisa saja terlaksana. 
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