
II. TINJAUAN PUSTAKA

A.  Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana,

Buku Kedua, Bab XXII, Pasal 362, yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda

tersebut secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda

setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”

Melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan

tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan

diancam pidana adalah suatu perbuatan mengambil.

Pemakaian listrik secara tidak sah tidak diatur secara khusus dalam Kitap Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

pencurian. Hal ini ditegaskan dalam Arret Hoge Raad Tanggal 3 Januari 1922

(N.J. 1922 halaman 280, w. 10864), yaitu:

“Tidak ada seorangpun yang dapat mengatakan, bahwa tenaga listrik itu

berada dibawah kekuasaanya. Perusahaan listrik tidak mempercayakan
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tenaga listrik itu kepadanya dan tidak menyuruh ia menyimpanya.

Mengambil arus listrik secara melawan hak adalah pencurian bukan

penggelapan”.

(P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981 : 102).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menentukan suatu tindak pidana pencurian perlu diketahui unsur-unsurnya

sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif

1. Perbuatan mengambil

2. Suatu benda

3. Seluruhnya atau sebagian

b. Unsur-unsur subjektif

1. Maksud dari si pembuat

2. Untuk memiliki benda itu sendiri

3. Secara melawan hukum

1. Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahan suatu benda dari

kedudukanya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai. Pengertian

perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam

kejahatan pencurian, yakni unsur benda, yang selain benda berwujud dan bergerak

dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Pengertian

perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan sesuatu benda

dengan jalan “membawa” (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu
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ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah berpindah dari tempat

semula ketempat lain yang dikehendakinya, agar dapat dikuasai.

Perbuatan mengambil dalam pencurian tenaga listrik ditegaskan dalam Arrest

Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 yaitu “perbuatan menyambung kawat listrik

untuk dialirkan kesuatu rumah dari kawat yang terdapat sebelum meteran adalah

perbuatan mengambil” (P.A.F Lamintang Dan C. Djisman Samosir,1981 : 19).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian telah selesai

apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan benda dari tempatnya

semula ketempat lain dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara

melawan hukum. Jadi apabila perbuatan tersebut hanya memegang, menyentuh,

atau mengulurkan tangan tidak dapat dikatakan telah selesai melakukan perbuatan

mencuri tetapi dapat dikatakan baru melakukan “percobaan” untuk melakukan

pencurian.

Pencurian tenaga listrik, hal tersebut ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal

24 Mei 1937 yang menyatakan bahwa :

“Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang

menghidupkan aliran dan dengan demikian untuk dipakai bagi

kepentingan sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingannya

sendiri. Pencuri telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu”

(Soenarto Soedibroto, 2000 : 221)



13

2. Suatu Benda

Unsur benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam

penjelasan Pasal 362 KUHP, pengertian benda adalah benda berwujud yang

menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam

perkembanganya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud

dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau

berharga bagi pemiliknya.

Seperti dinyatakan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 (N.J. 1921

Halaman 564, W.10728) :

“Tenaga listrik termasuk dalam pengertian benda, karena ia mempunyai
nilai tertentu. Untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga. Tenaga
listrik dapat dipergunakan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga
dapat diserahkan kepada orang lain dengan penggantian pembayaran.
Karena Pasal 362 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi milik
seseorang, maka didalam pengertian benda haruslah tenaga listrik itu
dimasudkan didalamnya.”

Arrest ini kemudian dikenal dengan apa yang disebut “Electriciteits

Arrest” (P.A.F. Laminang dan C. Djisman Samosir, 1981 : 87-88)

Tenaga listik dapat dikatakan sebagai benda karena :

1. Energi listrik itu tidak dapat dipisahkan secara sendiri.

2. Energi listrik dapat diangkut dan dikumpulkan.

3. Energi listrik mempunyai nilai karena membangkitkan energi, memerlukan

biaya dan usaha dan dapat dipakai sendiri maupun dapat dipakai orang

banyak.
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3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur kepunyaan orang lain dalam Pasal 362 KUHP dapat berupa seluruh benda

adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain.

Kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 362 KUHP diartikan sebagai milik

orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak

ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti

si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya

harta warisan.

Kejahatan pencurian tenaga listrik jelas bahwa ada pemakaian listrik secara tidak

sah karena menikmati tenaga listrik yang bukan miliknya tetapi milik PT.

Perusahaan Listrik Negara yang untuk memperolehnya diharuskan melalui

prosedur yang ditentukan.

4. Maksud dari si pembuat.

Perkataan “maksud” didalam rumusan Pasal 263 KUHP merupakan terjemahan

dari perkataaan  “oogmerk”. Perkataan oogmerk ini pengertiannya sama dengan

“opzet”, yang dapat diartikan dengan “Kesengajaan atau dengan maksud”.

Dengan demikian dapat pula dikatakan delik pencurian sebagai delik kesengajaan.

Kesengajaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan

secara disadari, dimana dalam perbuatan tersebut ia menghendaki melakukannya

serta mengerti pula akan akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatanya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan itu dikenal dengan dalam 3 bentuk, yaitu :
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1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yang berati bahwa

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, perbuatan mana

menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheids), yang berarti bahwa

seseorang melakukan perbuatan dimana sangat disadari bahwa akibat lain

yang bukan menjadi tujuan perbuatannya pasti timbul. Terhadap akibat lain

yang timbul, yang bukan merupakan tujuan perbuatanya, dikatakan adanya

kesengajaan sebagai kepastian.

3. kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), yang berarti  seseorang

melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, dimana disadarinya bahwa

selain tujuannya tercapai maka mungkin ada akibat lain yang tidak

dikehendakinya dapat terjadi.

(Wirjono Prodjodikoro)

Berdasarkan bentuk-bentuk kesenjangan tersebut diatas, maka sudah jelas unsur

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

oogmerk” yakni perbuatan tersebut ( mengambil barang milik orang lain )

dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar dapat memiliki barang tersebut.

Pemakaian listrik secara tidak sah yang didasari oleh sifat batin yang buruk dan

merupakan kesengajaan untuk kepentingan diri sendiri merupakan suatu

perbuatan tindak pidana.

5. untuk memiliki benda itu sendiri

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang

tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan
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ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud

dalam berbagi jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada

orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya.

Suatu kejahatan pencurian itu dianggap telah selesai dengan terbuktinya unsur

“maksud menguasai benda yang akan diambil itu bagi dirinya sendiri”, jadi cukup

dapat dibuktikan bahwa “maksud” tersebut ada, dan tidak perlu bahwa benda yang

diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain,

dijual, digadaikan atau sebagainya.

Arrest Hoge Raad Tanggal 14 Februari 1938 (N.J. 1938 No. 731):

“Adalah disyaratkan untuk maksud bertidak seolah-olah pemilik dari suatu

benda secara melawan hak in casu (dalam hal ini) si pembuat telah

mengambil arus listrik dengan maksud untuk menggerakan alat-alat yang

terdapat dibengkel ayahnya secara melawan hak”.

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir , 1981 : 101)

6. Secara melawan hak

Unsur “secara melawan hak” merupakan unsur subjektif yang terakhir dari

kejahatan pencurian, yang dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum itu

adalah :

“berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau

bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan
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dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat

atas diri atau barang orang lain”

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir , 1981 : 108)

Perbuatan melawan hak didalam pencurian tenaga listrik ditegaskan dalam Arrest

Hoge Read tanggal 8 Juni 1936 (N.J. 1936 No. 740), yaitu:

“Memasang kembali meteran listrik, setelah dibuka untuk memperoleh

arus listrik yang banyak, bukan merupakan suatu penguasaan yang

melawan hak, jika setelah membuka meteran itu, jumlah pemakaian listrik

kemudian didaftarkan pada perusahaan listrik dan dimasukkan ke dalam

tagihan padanya. Lain halnya jika arus listrik yang telah dipakai itu,

walaupun si pembuat pada saat membuka meteran dimaksudkan untuk

dipergunakan secara melawan hak’.

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir , 1981 : 102)

B. Pengertian dan Unsur-unsur Pensurian Tenaga Listrik

1. Pengertian Pencurian Tenaga Listrik

Tindak pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Pasal 19, Bab IX, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, yang menyatakan:

“Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan

tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-

undang Hukum Pidana”.

Tindak pidana pencurian  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur

dalam Pasal 362, yaitu:
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“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda

tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setingi-

tingginya sembilan ratus rupiah”.

Namun untuk mendefinisikan perbuatan tersebut tidak menggunakan istilah

“Pencurian tenaga listrik” tetapi menggunakan istilah “pemakaian tenaga listrik

secara tidak sah” sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Direksi PLN No.

019/PTS/1975 tanggal 8 April 1975. Surat edaran ini menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah adalah

pemakaian listrik PLN dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut

dalam syarat-syarat untuk mendapatkan sambungan, aturan-aturan instalasi

dan tarif dasar listrik yang berlaku”.

2. Unsur-unsur Pencurian Tenaga Listrik

Melihat pada pengertian pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang telah

dikemukakan, maka didapat unsur-unsur dari pemakaian tenaga listrik secara

tidak sah adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian tenaga listrik menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan adalah satu bentuk energi sekunder yang

dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam

keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
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Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) HURUF C Undang-Undang Nomor 15 tahun

1985 tentang ketenagalistrikan yang dimaksud dengan tenaga listrik hanya

terbatas pada pengertian tenaganya (power).

2. Melanggar salah satu ketentuan

Yang dimaksud dengan ketentuan adalah:

a. Syarat-syarat mendapatkan sambungan

setiap calon pelanggan yang hendak melakukan penyambungan baik

penyambungan baru, penyambungan sementara atau penambahan daya harus

mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

PLN, yaitu:

1. Calon pelanggan mengajukan permohonan untuk memperoleh sambungan

listrik kepada PLN.

2. Permohonan tersebut diteliti oleh pihak PLN untuk mementukan

perencanaan perhitungan biaya.

3. Jika calon pelanggan menyetujui besarnya biaya yang telah diperhitungkan

oleh PLN, maka dibuatlah surat persetujuan.

4. Pemasangan instalasi listrik dilakukan oleh instalator yang ditunjuk oleh

pelanggan.

5. Membuat surat perjanjian.

6. Membayar semua tagihan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.

7. PLN memasukkan daya listrik ke rumah pelanggan.
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b. Tarif Dasar Listrik yang berlaku

Tarif dasar yang berlaku adalah segala biaya yang dikenakan kepada

pelanggan,. Biaya pemakaian listrik tersebut wajib dibayar oleh pelanggan

setiap bulannya, meliputi bea beban dan bea pemakaian yang besarnya

tergantung dari besarnya daya yang digunakan dan golongan pemakaian.

c. Aturan-Aturan instalasi

Aturan-aturan instalasi ini ditujukan kepada Biro Teknik Listrik yang

melaksanakan intslasi si  rumah pelanggan. Dalam pelaksanaan instalasi

listrik tersebut, Biro Teknik Listrik harus memenuhi aturan-aturan instalasi,

yaitu petunjuk pemasangan teknis pemasangan instalasi.

Apabila dalam penggunaan tenaga listrik digunakan dengan melanggar salah satu

ketentuan dari PLN maka perbuatan tersebut merupakan pemakaian tenaga listrik

secara tidak sah.

C. Bentuk-Bentuk Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah

Bentuk-bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah diatur dalam Surat

Edaran No. 019/PST/1975, yaitu:

1. Pelanggan Golongan A: mempengaruhi pemakaian daya.

Pelanggan atau konsumen yang bersangkutan dalam hal ini berusaha agar

dapat menggunakan daya lebih besar daripada daya yang tersedia menurut

kontrak, sedangkan pemakaian kwh tetap terukur dengan baik.
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Pelanggaran dilakukan antara lain dengan menyambung langsung atau mem

by-pass pesawat-pesawat pembatas arus/otomat yang sudah ada dan juga

dengan cara memperbesar sekring pembatas utama milik PLN,

Contohnya adalah dengan merusak termis/pembatas yang berfungsi sebagai

pembatas arus/daya listrik maksimum yang dapat dipergunakan pelanggan

sesuai perjanjian dan mengganti termis/pembatas dengan daya yang lebih

besar dari daya yang telah ditentukan.

2. Pelanggaran Golongan B : mempengaruhi pemakaian KWH

Pelanggar atau konsumen dalam hal ini ingin agar pemakaian kwh tidak

terukur dengan baik atau dapat dikatakan sama sekali tidak terukur dengan

baik (tidak tercatat dalam kwh meter), tapi daya yang dipakai masih sesuai

dengan kontraknya.

Pelanggaran dilakukan dengan cara meyambung terus atau mem by-pass

ataupun mempengaruhi bekerjanya kwh meter. Dalam hal ini pesawat kwh

meter tidak bekerja sama sekali atau kurang baik kerjanya, selain itu dapat

pula dilakukan dengan cara menghentikan ataupun mempengaruhi bekerjanya

lonceng (jam kontrak meter) sehingga pemakaian kwh pada waktu beban

puncak (WHP) tidak terukur dengan baik.

Contohnya adalah:

a. Melubangi kwh meter dan mengganjal piringannya dengan suatu badan

(jarum,kawat dan sebagainya) sehingga kwh tidak berputar dan berfungsi.
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b. Memutuskan/melepaskan saklar yang terdapat dalam kwh meter, sehingga

kwh tidak berfungsi karena tenaga listrik penggeraknya tidak masuk,

namun aliran listrik tetap mengalir dalam rumah.

3. Pelanggaran Golongan C: mempengaruhi pemakaian daya dan kwh.

Dalam hal ini  si pelanggar atau konsumen ingin agar pemakaian daya dapat

lebih besar dari daya tersedia menurut haknya dikontrak dan ingin juga

pemakaian kwh tidak terukur dengan baik atau sama sekali tidak terukur.

Pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyambung terus/mempengaruhi bekerjanya sekering utama/pembatas

arus/otomat dan menghentikan/mempengaruhi bekerjanya pesawat

pengukur dan lonceng.

2. Mengambil tenaga listrik dari saluran dalam langsung ke instalasi

pelanggar.

3. Mengambil tenaga listrik dari saluran luar langsung ke instalasi pelanggar.

4. Mengambil tenaga listrik dari jaringan distribusi (jaringan/kawat listrik

yang berfungsi mengalirkan listrik ke rumah-rumah pelanggan) langsung

ke instalasi pelanggar.

5. Menukar fasa dan nol pada sambungan fasa 1 (satu) fasa yang

dihubungkan dengan tanah atau menghubungkan fasa dengan tanah pada

sambungan 3(tiga) fasa.

Contohnya adalah:

1. Mencantol, yaitu suatu perbuatan mengambil tenaga listrik secara tak

terbatas tanpa diketahui jumlahnya, hal ini dapat dilakukan baik

pelanggan maupun non pelanggan. Mengambil tenaga listrik dapat
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dilakukan dari saluran dalam (kabel, atau saluran listrik yang terletak

di dalam rumah sebelum sampai pada kwh meter), dari saluran

luar(kabel listrik yang terdapat di luar rumah, sampai batas ujung

tiang/mustang) ataupun dari jaringan distribusi(jaringan/kawat listrik

yang berfungsi mengalirkan listrik ke rumah-rumah pelanggan).

2. Sambungan Liar, yaitu perbuatan memberikan sebagian tenaga listrik

milik pelanggan kepada orang lain yang bukan pelanggan dengan

memperoleh imbalan/pembayaran tertentu.

Perbuatan ini dapat dilakukan oleh pelanggan/konsumen, bukan pelanggan/non

konsumen, oknum PLN ataupun instalatir (petugas pemasangan instalasi listrik).

4. Pelanggan Golongan D: memakai tenaga listrik dalam Waktu Beban

Puncak (WBP) tanpa izin atau melampaui azin yang diberikan. Waktu

Beban Puncak adalah waktu dimana listrik banyak dipergunakan, misalnya

waktu sore atau malam hari sekitar pukul 18.00-22.00 WIB. Ketentuan ini

berlaku bagi pemakai dengan pesawat pengukur tarif ganda (pelanggan-

pelanggan besar dengan pemakaian daya 30.000 VA atau lebih).

D. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penaanggulangan Kejahatan

Politik hukum atau politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional  dari

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Marc Ancel, dalam Barda Nawawi

Arief, 1992:2), Sudarto menyebutkan bahwa:

“Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.

Dalam arti sempit. Politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan

asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran
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hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan

seluruh fungsi dari aparatur penegak hukum, sedang dalam arti yang

paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan

perundang-undangan dan bada-badan resmi, yang bertujuan untuk

menegakan norma-norma sentral dari masyarakat” (Barda Nawawi Arief,

1992:2).

Kebijakan atau upaya penaggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat

dikatakan, bahwa tujuan akhir atau utama dari politik kriminal adalah

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” (Barda

Nawawi Arief, 1992:2).

Usaha-usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal)

menggunakan sarana non-penal dan penal, yaitu:

a.  Sarana Non-penal

Sarana non-penal bisa juga disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya

yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadi kejahatan, merupakan

upaya pencegahan , penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi,

maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan

kejahatan. Tujuan utama dari sasaran non-penal ini adalah memperbaiki

kondisi kondisi sosial tertentu.
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Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penaggulangan kejahatan melalui sarana

non-penal dapat ditempuh dengan pencegahan tanpa pidana dan

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media massa (Barda Nawawi Arief).

Contoh kegiatan yang dilakukan dalam sarana non-penal adalah penyantunan

dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial,

penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama,

peningkatan usaha-usaha anak remaja seperti Pramuka dan Karang Taruna,

kegiatan patroli dan kegiatan lain yang dilaksanakan secara kontinu oleh polisi

dan keamanan lainnya.

b. Sarana Penal

Sarana penal merupakan upaya represif, yaiu kebijakan dalam menanggulangi

kejahatan dan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitik

beratkan pada penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan

terjadi. Menurut Sudarto (1986:118) yang dimaksud dengan upaya represif

adalah:

“Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah

terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Termasuk upaya represif adalah

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntun dan seterusnya sampai

dilaksanakan pidana”.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal

(hukum pidana) adalah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
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2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama,

yang sering juga disebut maslah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang

pada intinya sebagai berikut:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata material

spiritual berdasarkan Pancasila.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum

pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan

yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga

masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil

(cost and benefit principle).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai

ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

(Barda Nawawi Arief, 1996:33-34)

E. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Anselm Von Feuerbach dengan ajarannya yang

terkenal dengan “Tekanan Psikologis” (de psychologiesche dwang), yaitu bahwa
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ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat (Satochid

Kartanegara:tanpa tahun:56).

Penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat menekan meningkatnya

pencurian tenaga listrik secara kuantitas maupun kualitas. H. L. Packer didalam

bukunya “The Limit Of Criminal Sanction”, menimbulkan antara lain sebagai

berikut:

1. Sanksi pidana sangatalah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang ataupun

dimasa yang akan datang, tanpa pidana.

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita

miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera

untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik atau

prime threatener dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila

digunakan secara hemat cermat atau prudently dan secara manusiawi atau

humanly, ia merupakan suatu pengancam, apabila digunakan secara

sembarangan dan secara paksa.

(Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984:155-156)

2. Bentuk-bentuk sanksi pidana

Bentuk-bentuk sanksi tercantum pada pasal 10 KUHP dengan membedakan antara

pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

2. Pidana Penjara
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3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

5. Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam hal ini hanya akan diuraikan satu-persatu tentang bentuk-bentuk pidana

pokok.

1. Pidana Mati

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan jalan menjerat tali

yang terikat di tiang gantungan leher pidana, kemudian algojo menjatuhkan

papan tempat terpidana berdiri. Kemudian Staatblad 1945 Nomor 123 yang

dikeluarkan oleh Belanda menyatakan bahwa pidana mati dijalankan dengan

jalan tembak mati. Staatblad ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor

2 Tahun 1964, Lembaga Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi

Undang-undang nomor 5 Tahun 1969.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah adalah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan,

yang bukan saja tidak merdeka berpergian tetapi juga kehilangan hak-hak

tertentu, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak untuk

memangku jabatan publik, hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan,

hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, hak untuk mengadakan
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asuransi hidup, hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan, hak untuk kawin

dan hak-hak sipil lainnya. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara

minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup, yang hanya tercantum apabila

ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara

dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum 15 tahun.

3. Pidana Kurungan

Pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada

pidana penjara karena pidana kurungan diancam kepada delik-delik yang

dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran, dimana dimana jangka

waktu pemidanaannya lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua yang terdapat setiap

masyarakat. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena

itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh

orang lain selain terpidana. Walaupun denda dapat dipikul oleh orang lain

selain terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela

dibayar oleh orang atas nama terpidana. Denda dalam perkara pidana

dibayarkan kepada negara atau masyarakat, yang apabila tidak dibayar dapat

diganti dengan pidana kurungan. Dan pidana denda tersebut tetap dijatuhkan

walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.

5. Pidana Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada

pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok dibagian akhir,
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dibawah pidana denda. Pencantuman ini didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pidana tutupan disediakan

bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan ideologi yang

dianutnya. Jadi dalam hal ini, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan

terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman

penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi dalam

praktek peradilan dewasa ini, pidana tutupan tidak pernah diterapkan.


