
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah 

tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai 

peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda 

istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delict. Berikut ini 

pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana : 

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan 

menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan 

tindakan penghukuman.
12

 

 

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat 

disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai 

arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van 

Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang 

bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

                                                           
12

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, 

Jakarta, 2003, hlm 53 
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Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam 

dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 

kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
13

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana 

didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat 

guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan 

yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang 

dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus 

dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana. 

 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi 

beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh 

memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur 

tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu : 

a. Unsur Subyektif 

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, 

yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif 

tindak pidana meliputi : 

a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 

b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya; 

c) Ada atau tidaknya perencanaan; 

 

                                                           
13

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1983, hlm 56 
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b. Unsur Obyektif 

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam 

keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. 

a) Memenuhi rumusan undang-undang 

b) Sifat melawan hukum; 

c) Kualitas si pelaku; 

d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan 

akibatnya. 

 

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang 

ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku 

atau faktor lingkungan. 

 

3. Jenis Tindak Pidana 

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan 

Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak 

mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana 

undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak 

pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut 

M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan 

adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 

ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan 

sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran 

adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan 
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hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan 

demikian.
14

 

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran 

didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan 

Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih 

berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari : 

a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan 

percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana. 

b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan 

dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran 

tidak dipidana. 

c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan 

alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran 

tidak berlaku. 

d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan 

bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan 

kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan. 

e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan 

pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan. 

f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system penjatuhan pidana 

dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, 

sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi 

murni. 

                                                           
14

Moeljatno, Op, Cit, hlm. 71 



17 
 

 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik 

beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan 

rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak 

dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP 

tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud 

„mengambil barang‟ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan 

barang tersebut. 

 

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan 

menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana 

ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan 

itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang 

dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya‟ orang lain. 

Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP 

tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang 

yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada 

akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat 

yang dilarang. 

 

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam 

rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 

187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau 

banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan 

dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang 

menyebabkan orang mati atau luka. 
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Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. 

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya 

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 

KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat 

sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu 

kewajiban hukum.
15

 Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap 

orang yang perlu ditolong. 

 

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik yang 

umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak 

berbuat.
16

 Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada 

bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana 

berdasarkan Pasal 338 KUHP. 

 

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga 

korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. 

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah 

tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada 

aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara 

hukum. 

 

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 

orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. 

Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
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Moeljatno, Op, Cit, hlm.129 
16

Moeljatno, Op, Cit, hlm.76 
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orang yang berkualitas tertentu.
17

 Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang 

wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri. 

 

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua 

unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan 

kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 

362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang 

diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang 

kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan 

secara tegas dalam rumusan. 

 

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka 

ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam 

pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP 

tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya 

perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 

KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya 

yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : 

seorang ibu). 

 

B. Tindak Pidana Pengrusakan 

 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk 

kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan 

pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara 
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merusakkan.
18

 Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana 

adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa 

mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik 

barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga 

masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh 

pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang 

bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat 

mengganggu ketenangan masyarakat. 

 

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan 

hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau 

menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, 

ditetapkan bahwa: 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, 

merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan 

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, 

dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”. 

 

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan 

ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga 

menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. 
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Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.386 
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Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai 

kejahatan pidana antara lain sebagai berikut :   

1. Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok  

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:  

(1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum 

menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, 

atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang 

lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. 

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja 

melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan 

atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain.  

 

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan: 

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga 

tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu 

b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan 

dengan melawan hukum; 

c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.  

 

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja 

mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam 
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tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak 

pidana ini adalah sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 

menghilangkan 

b) Suatu barang, dan 

c) yang seluruh atau sebagian milik orang lain 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan 

hukum. 

b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2) 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 

menghilangkan, 

b) Seekor hewan, dan 

c) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain. 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 

a) Dengan sengaja, dan 

b) Secara melawan hukum. 

 

2. Penghancuran atau Pengrusakan Ringan 

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan 

pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. 

Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:  

a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian 

yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh 

rupiah 

b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan 

dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan 

atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat 

pertama tidak berlaku. 



23 
 

 

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki 

berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. 

Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika 

binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh 

dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. 

 

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai 

berikut 

a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu: 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

1) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 

menghilangkan 

2) Suatu barang, dan seekor hewan 

3) yang seluruh atau sebagian milik orang lain 

4) harga kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 

1) Dengan sengaja, dan 

2) Melawan hukum 

b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu: 

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

a) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 

menghilangkan, 

b) Seekor hewan 

c) Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau 

kesehatan 

d) Hewan idak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101 

e) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain. 

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 

a) Dengan sengaja, dan 

b) Secara melawan hukum. 

 

3. Penghancuran atau Pengrusakan Bangunan Jalan Kereta Api, Telegram, 

Telepon, dan Listrik 

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan: 

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 

merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, 

kereta api, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan 
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untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau 

rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling 

lama empat tahun" 

 

Pembinasaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa 

kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta 

api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena 

dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka 

ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun. 

 

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah: 

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

1) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai, 

2) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, 

listrik atau bangunan telepon, dan 

3) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, 

membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa 

gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. 

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja. 

 

 

4. Penghancuran atau Pengrusakan Tidak dengan Sengaja 

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan: 

"Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan 

tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat 

dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling 

banyak seratus rupiah". 

 

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak 

pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur 

kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
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atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah. 

 

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah: 

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

1) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai, 

2) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, 

listrik atau bangunan telepon, dan 

3) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, 

membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa 

gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. 

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja. 

 

 

5. Penghancuran atau Pengrusakan Terhadap Bangunan dan Alat Pelayaran 

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan: 

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau 

membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun". Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun 

yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum 

melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam Pasal di atas. 

Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang 

melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja 

dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri 

berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi 

oleh unsur yang pertama. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah: 

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 

1) Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai, 

2) Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
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3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. 

 

Pasal 411 

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. 

Adapun ketentuan Pasal 367 adalah : 

(1.) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini 

adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak 

terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka 

terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan 

pidana. 

(2.) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau 

terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, 

baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka 

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan. 

(3.) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh 

orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di 

atas, berlaku juga bagi orang itu. 

 

Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 jo. 411 

yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini 

menjadi relative klachtdelict seperti halnya pencurian. 

 

Pasal 412 

"Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh 

dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, 

kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama." 

 

Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, 

diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan 

sepertiga. Adapun unsur-unsur dari Pasal 412 serupa dengan unsur-unsur yang 
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terdapat pada Pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bersekutu. 

 

C. Pertanggungjawaban Pidana 

 

1. Kemampuan Bertanggung Jawab 

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu 

bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, 

bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah 

ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam 

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang 

berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: 

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya 

atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. 

 

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno 

menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi.
19

 

 

                                                           
19

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 

pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media. Jakarta, 2006,hlm. 165. 
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Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang tidak.Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, 

yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang 

diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak 

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya 

perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus 

disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.
20

 

 

2. Kesengajaan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 

dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dilarangatau diperintahkan oleh undang-undang”. 

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan 

Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari 

kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. 

 

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan 

perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will (kehendak) dapat 

ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua 

teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori 

pengetahuan atau membayangkan.
21

 Menurut teori kehendak, sengaja adalah 

kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. 

                                                           
20

Ibid. 
21

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. 

SinarGrafika. Jakarta., 2008, hlm. 12-13. 
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Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A 

adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. 

 

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin 

dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, 

mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” 

apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai 

maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai 

dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan 

pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi 

pada waktu ia berbuat. 

 

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau 

membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya 

diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu 

sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa 

yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula 

kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan 

motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.
22

 

 

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki 

oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan 

motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, 

perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Dari 

uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu 
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Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta1993,hlm. 172-173 
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tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau 

kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih 

singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang 

dilakukannya saja tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. 

Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, 

menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun 

akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. 

 

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga 

corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian 

dan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (doluseventualis).
23

 Perkembangan 

pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan 

pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di 

Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak 

semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak 

yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat 

mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan 

tingkat kesalahan terdakwa. 

 

3. Kealpaan 

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, 

tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan 

perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan 

sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif 
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kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno 

mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk 

WvS sebagai berikut: 

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa 

kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam 

pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar 

berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika 

terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula 

terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, 

yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang 

larangan tersebut.dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal 

yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia 

berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang 

mengindahkan larangan itu.
24

 

 

Berdasarkan apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berpendapat bahwa 

kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya 

sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya 

kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya 

lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, 

kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan 

sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, 

dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung 

dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan 

oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh 

hukum.
25

 

 

4. Alasan Penghapus Pidana 

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam 

Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau 

                                                           
24

Moeljatno, Op.Cit., hlm. 198. 
25
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memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan 

penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Memorie van 

Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat 

dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya 

seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan: 

a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada 

diri orang itu, dan 

b. Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar 

orang itu.
26

 

 

Selain perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum 

pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, 

yaitu : 

a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-

tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP. 

b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-

delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang 

melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak 

menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang 

masih ada hubungan darah). 

 

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap 

alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya 
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perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat 

menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alas an 

penghapus pidana , yaitu : 

a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, 

meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. 

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada 

pemidanaan. 

b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak 

dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan , 

meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang 

menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana. 

 

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana 

 

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan 

perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. 

 

Penjatuhan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana 

pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam 

Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang 

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 
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tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan. 

 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan 

bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan 

kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian 

memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam 

menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya 

terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dapat 

disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa 

terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah. 

 

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat 

ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing (straftoemeting), dalam istilah 

Indonesia disebut “pemidanaan”. Dibeberapa negara seperti Inggris dan Amerika 

Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah 

dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi 

dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan 

sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan 

jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan 

tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana.  
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Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan 

motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk 

melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau 

memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Semua hal-hal dan keadaan tersebut 

ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan. Hal ini juga 

ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 

hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

 


