
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Perbandingan Hukum 

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing 

diterjemahkan sebagai berikut
20

 : 

1. Comperative law  

2. Vergleihende rechslehre  

3. Droit compre  

Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan 

lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan 

yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang 

dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan hukum pidana. Istilah 

ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia dan sudah sejalan 

dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu 

perbandingan hukum pidana. 
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Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli 

hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain : 

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan 

metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang 

lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah 

perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, 

melainkan merupakan tehnik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu 

masalah hukum. 

2. Winterton mengemukakan bahwa, perbandingan hukum adalah suatu metode 

yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut 

menghasilkan data sistem hukum yang dibandingan.  

3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode 

yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang 

hukum. Gutteridge membedakan antara comparative law dan foreign law, 

pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum 

atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua adalah mempelajari 

hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum 

yang lain. 

4. Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan 

penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para 

pakar hukum ini adalah : Frederick Pollock, Gutteridge, Rene David, dan 

George Winterton. 

5. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cadangan ilmu 

pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai 

lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-

sebabnya dasar-dasar kemasyarakatnya. 

6. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup 

“analysis and comparsion of the laws” pendapat tersebut sudah menunjuksan 

kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. 

7. Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh 

Zwiegert dan kort yaitu :”comproative law is the comparable leghal 

institutions of the solution of comparable legal problems in different system”. 

(Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem 

hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda 

atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem 

hukum yang berbeda-beda). 
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8. Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum (pidana) dari dua atau 

lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. 

 

B. Tinjauan Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

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 terdapat penjelasan resmi 

tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu
21

. Hal itu mengakibatkan tidak 

adanya keseragaman pendapat para ahli hukum mengenai pengertian strafbaar feit. 

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang 

dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga 

sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 

“Strafbaar feit”, sebagai berikut 
22

: 

a. Delik (delictI) 

b. Peristiwa pidana 

c. Perbuatan pidana 

d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

e. Hal yang diancam dengan hukum 

f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum 

g. Tindak pidana 

Berikut merupakan beberapa definisi tindak pidana menurut beberapa ahli hukum : 

a. Pompe memberikan dua definisi mengenai tindak pidana, yaitu : 
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 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2011, Hlm. 69 



23 
 

i. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum. 

ii. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 

peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum. 

b. Simons memberikan defisi tindak pidana sebagai kelakuan/hendeling yang 

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 

jawab. 

c. Van Hattum memberikan definisi suatau peristiwa pidana adalah suatu 

peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (een persoon) mendapat hukuman. 

Atau dapat dihukum. (feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is)
23

 

d. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut
24
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Dalam KUHP pada umumnya suatu tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam dua 

macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif
25

. Unsur yang bersifat objektif 

adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia / si pembuat, yakni 

semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu 

yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur 

yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada 

keadaan batin orangnya. 

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 

11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu
26

 : 

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 

k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak adalah
27

 : 

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayai (1) KUHP 
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c) Macam-macam maksud atau oogmerk  seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 

lain-lain. 

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad  

e) Perasaan takut atau vress  

 

Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana adalah
28

 : 

a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 

b) Kualitas si pelaku 

c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan secara penyebab dengan 

sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

C. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Hakim dalam menjatuhkan dan membuat putusan haruslah dilakukan dengan 

keyakinan. Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam 

membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari 

perlunya kehati-hatian, dihindari sesedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang 

bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik 

membuatnya. Jika hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam 

diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan 

moral jika kemungkinan kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur 

untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis 
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maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan 

tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi
29

 

Menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan 

penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa 

tahapan, yaitu sebagaimana berikut
30

: 

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana 

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, 

yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut 

dalam rumusan suatu aturan pidana. 

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana 

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar 

suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan 

bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer 

adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan 

tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut. 

3. Tahap Penentuan Pemidanaan 

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan 

yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan 
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kemudian perbuatannya itu dapat di pertanggungjawabkan oleh si pelaku,  maka  

hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, 

undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. 

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah yang 

terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana yang didasarkan kepada 

unsur materiil dan formil serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana 

sehingga didapatkan suatu hasil yang optimal dan terjadinya kesinkronan atau 

kesesuaian terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan  mengenai  

dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan, yaitu : 

1. Pasal 6 Ayat (2):”Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila 

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, 

telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”dan 

2. Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat  ringannya  pidana,hakim  

wajib  memperhatikan  pada  sifat   yang  baik  dan  jahat  pada terdakwa”. 

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 

(tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian 

2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu 
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merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan 

dapat dipidana  

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana
31 

D. Tinjauan Terhadap Anak 

1. Pengertian Anak 

Hingga saat ini belum ada keseragaman mengenai pengertian anak itu sendiri. 

Pengertian anak pada setiap peraturan perundang-undangan berbeda berdasarkan 

batas umurnya. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

sendiri memiliki beberapa pengertian anak, yaitu : 

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA). 

2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 

anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 

UU SPPA). 

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 

tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). 
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4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi 

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA). 

 

Hal penting yang perlu diperhatikan daam peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai 

faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur 

tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar 

yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak
32

 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup mausia dan 

keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak 

memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak 

setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). 

Sehingga, perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita 

bersama,agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban 
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risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan anak tersebut, maka 

penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak, yaitu : 

1. Hak Anak 

Indonesia telah meratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Kepres No. 

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child, 

sehingga sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk 

melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak-Hak Anak
33

 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perwujudan 

konkrit dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yng telah diratifikasi oleh 

Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 12 UU No.35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 

2002 tentag Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia 

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu dalam Pasal 28B ayat 

(2) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminalisasi. 

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat 

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain
34

 : 
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a) Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak untuk 

melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of live) dan hak untuk 

memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. 

b) Hak terhadap perlindungan (protection tights) yaitu hak-hak dalam konvensi 

hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan 

dan keterlantaran bagi anak yang tidak memppunyai keluarga bagi anak-anak 

pengungsi. 

c) Hak untuk tumbuh kembang (development right) yaitu hak-hak anak dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan 

nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi 

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the right of 

standart living). 

d) Hak untuk berpartisipasi (participation right) yaitu hak-hak anak yang 

meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang 

mempengaruhi anak (the right of a child to express her/his views freely in all 

matters affecting the child).  

2. Kewajiban Anak 

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncul 

apabila sudah melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 19 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban 

anak, yaitu : 

a) Menghormati orang tua, wali, dan guru 

b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya 
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c) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara 

d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 

e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia 

 

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) 

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan 

hukum, yaitu
35

 : 

a. Status Offence  adalah perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang 

dewasa tidak dianggap sebaggai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos 

sekolah, atau kabur dari rumah 

b. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakuakan 

oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. 

 

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak disebut sebagai kejahatan, karena 

pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan 

psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan meunjukan tingkah laku yang cenderung 

bertindak mengganggu ketertibn umum. Sehingga hal ini tidak dapat dikatakan 

sebagai suatu kejahatan, melaikan suatu kenakalan.  

Kenakalan anak disebut juga sebagai Juvenile Deliquency. Menurut Kartini Kartono, 

juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan 

remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk pengabaian tingkahlaku yang menyimpang. Sedangkan 
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juvenile delinquency menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau 

tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang 

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang belaku serta dapat 

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan
36

. 

Pengaturan mengenai sanski yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal diatur dalam 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (UUPA) 

Diaturnya ketentuan pidana dan tindakan bagi anak nakal dalam UUPA merupakan 

perubahan atau perbaikan terhadap stelsel pidana yang ada dalam KUHP, karena 

stelsel pidana yang ada dalam KUHP tidak diorientasikan untuk anak yang 

melakukan tindak pidana, melainkan berlaku umum untuk setiap orang (orang 

dewasa), walaupun ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pemidanaan 

terhadap anak.
37

 

Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal diatur dalam Pasal 23 UUPA sebagai 

berikut :
38

 

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan 

pidana tambahan. 

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :  

a. pidana penjara; 

b.  pidana kurungan; 

c. pidana denda; atau 
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d. pidana pengawasan.  

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak 

Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-

barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.  

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

E. Putusan Pengadilan 

Putusan adalah hasil atau kesimpuan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan 

dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada 

juga yang mengartikan putusan (vonnis) sebagai vinnis  tetap (definite) rumusan-

rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang 

bukann ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlagsung 

diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang 

diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sedang 

pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutore yang diterjemahkan dengan 

keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan 

keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta keputusan provisionele  yang 

diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.
39

 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
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tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

hukum acara pidana (Pasal 1 angka 11 KUHAP). Demikian pula berdasarkan Pasal 

191 dan Pasal 193 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga 

macam, yaitu
40

 : 

a. Putusan bebas 

Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” 

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 

KUHAP tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dapat diketahui 

bahwa seseorang terdakwa diputus bebas oleh hakim karena : 

1. Minimum bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

tidak terpenuhi 

2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai 

keyakinan atas kesalahan terdakwa 

3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. 

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut menjelaskan 

kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah 

itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. 

Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa 
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terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, 

keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut sudah tidak 

ditimbulkan oleh sekurang-karangnya dua alat bukti yang sah.
41

 

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

Dasar hukum dalam putusan ini adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang 

menyebutkan : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, 

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.” 

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang 

menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatan sendiri maupun dari 

pelaku, misalnya : 

1. Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan bukan merupakan 

tindak pidana 

2. Perbuatan terbukti sebagai tindak pidana, tetapi ada alasan penghapusan 

pidana, seperti : 

a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya 

b. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (over macht) 

c. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (noodweer) 

d. Pasal 50 KUHP, melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan 

undang-undang 
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e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang 

sah. 
42

 

c. Putusan yang mengandung pemidanaan. 

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP, yang berbunyi : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.: 

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti 

dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. 

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, 

hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa.
43

  

1. Putusan Tingkat Pertama 

Dimana putusan ini merupakan putusan yang dibacakan dipersidangan yang terbuka 

untuk umum yang berisikan salah satu dari tiga kemungkinan isi putusan di 

Pengadilan Negeri yang berwenang. 

2. Putusan Tingkat Banding 

Andi Hamzah berpendapat bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum 

untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang 

oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum 

dari putusan pengadilan tingkat pertama
44
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F. Pengertian Pencurian  

Tindak pidana pencurian pertama diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak 

pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsure dari tindak pidana 

pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 

KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut : 

“Hij die eenig dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort wegneemt, 

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als 

schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren 

of geldboete van ten hoogste negen hondred gulden.” 

Artinya : 

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya 

merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda 

tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan 

pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”
45

 

 

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 

KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut : 

a. Unsur subjektif  : met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te 

eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 

hukum 
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b. Unsur objektif  : 1. hij atau barangsiapa 

  2. wegnemen atau mengambil 

  3. eenig goed atau sesuatu benda 

  4. dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort     

atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan 

prang lain.
46

 

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. 

Namun tindakan pencurian tersebut bisa saja dilakukan dengan rencana yang 

dipersiapkan oleh pelaku. Pencurian tersebut juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan kekerasan kepada korban, pencurian tersebut diatur dalam Pasal 365 

KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut : 

(1) Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren wordt gestraft diefstal, 

voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld, bedreiging met geweld tegen 

personen, gepleegd met het oogmerk om dien diefstal voor te bereiden of 

gemakkelijk te  maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zich zelven of 

andere deelnemers aan het misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij 

het brezit van het gestolene te verzekeren. 

(2) gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren wordt opgelegd : 
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1. indien het feit wordt gepleegd hetszij bij nacht in eene wooning of op 

een besloten erf waarop een wooning staat; hetzij op den openbaren weg 

hetzij in een spoortrien of tram die in beweging is 

2. indien het feit wordt gepleegd door twee verenigde personen; 

3. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft 

verschaft door middle van vraak of inklimming, van valse sleutels, van een 

valse order of een vals kostuum 

(3) gevengenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt opgelegd, indien het 

feit den dood ten gevolge heeft 

(4) de doodstraf of levenslange gevengenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 

twentig jaren wordt opgelegd, indien het feit zwaar lichamelijk letsel of den 

dood ten gevolge heeft, door twee of meer verenigde personen wordt gepleegd 

en daarenboven van een der in no. 1 en no. 3 vermeide omstandigheden 

vergezeld gaat. 

Artinya : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicuri 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 
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1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnyam, di jalan umum, atau dalam 

kereta api atau trem yang sedang berjalan 

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 

pakaian jabatan palsu 

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana 

penjara paling lama  lima belas tahun 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yag 

diterangkan no. 1 dan no. 3 

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan 

gequalificeerde diefstal  atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan 

suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka 

yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan 

dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian 

kekerasan terhadap orang , ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan 

pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. 
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Pendapat yang sama dengan pendapat seperti yang telah dikatakan di atas juga pernah 

dikemukakan oleh Mr. Ort dalam kesimpulan yang beliau tuliskan di bawah arrest 

Hoge Raad tanggal 28 Juli 1911, yang berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP itu mengatur masalah pencurian yang 

dilakukan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat 

dipidana dalam Pasal 365 KUHP itu ialah satu kejahatan yang berdiri sendiri, 

yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan 

karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud seperti yang dikatakan dalam 

rumusannya.” 
47

 

Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk 

melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, 

selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan 

di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni : 

a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan 

dilakukan; 

b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrapt atau diketahui 

pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-

lain peserta kejahatan dapat melarikan diri; 

c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.
48
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Sehingga dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pemakaian 

kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (1) 

KUHP, yakni misalnya pencurian pada malam hari dalam sebuah tempat kediaman 

yang diserati dengan kekerasan dengan maksud untuk dapat melakukan perbuatan 

melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah. Kejahatan tersebut bukan 

merupakan kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 

KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam pasal ini juga harus 

dimaksudkan untuk maksud yang sama seperti yang ditetukan dalam Pasal 365 ayat 

(1) KUHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


