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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak dengan disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang

dapat dihukum. (P.A.F. Lamintang, 1996: 185).

Menurut Vos, strafbaarfeit adalah suatu tindakan kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan

perundang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana

(Bambang Poernomo, 1978: 86). Strafbaarfeit mengandung unsur objektif dan subjektif.

Segi Objektif adalah:

a. Perbuatan manusia.

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP

bersifat open baar atau “dimuka umum”.

Segi subjektif dari tindakan pidana adalah:

a. Orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat

berhubungan dengan dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

(Soedarto, 1990: 41).



Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang

berkaitan, unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua macam yakni unsur objektif dan

unsur subjektif.

a. Subjektif, berhubungan dengan diri si-pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu

yang terkandung dihatinya.

b. Objektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si-pelaku atau yang adalah unsur-unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan si-pelaku itu harus dilakukan.

Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam buku tersebut memuat

bahasan dan pengertian pencurian. Bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tersebut adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum, diancam karena

pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh

ribu rupiah.”

Melihat dari rumusan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian

merupakan delik formil dimana diancam hukuman atau larangan oleh Undang-Undang. Namun

dalam penerjemahannya terdapat perbedaan antara ahli hukum dan para sarjana hukum seperti

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir mempergunakan istilah menguasai hukum memiliki,

yaitu yang bunyinya sebagai berikut:



“Barang siapa mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah

telah melakukan pencurian, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun

penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus ribu rupiah.”

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman. 1983: 198)

Tetapi perbedaan kata tentang memiliki dan menguasai tidak mengubah penetapan Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kejahatan pencurian dan memberikan

pengertian bahwa pengertian diatas sebagai perbuatan mengambil milik orang lain dengan

maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Selanjutnya terhadap pencurian kendaraan

bermotor dalam substansinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada peraturan

yang khusus mengaturnya. Tetapi dapat ditafsirkan sebagai kejahatan pencurian, karena

pencurian kendaraan bermotor memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP

tersebut.

B. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut rumusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan dengan peralatan teknik

yang ada pada kendaraan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak didapat

pengertian yang baku dari kata kendaraan bermotor melainkan harus dilakukan pemisahan kata

kendaraan bermotor menjadi:

a. Kendaraan

Kendaraan yaitu kendaraan yang digunakan untuk dikendarai atau untuk dinaiki seperti kuda,

kereta, dan kendaraan bermotor.



b. Bermotor

Kata bermotor terdiri dari awalah ber-dan kata dasar motor. Awalah ber- memiliki makna

memiliki atau mempunyai, sedangkan kata bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi

tenaga penggerak.

(Depdikbud, 1998:  419-593).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi

tenaga penggerak atau bermotor memiliki makna:

a. Mengendarai sepeda motor.

b. Menggunakan motor (mesin) atau dilengkapi motor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

serta pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat diartikan bahwa kendaraan

bermotor mempunyai makna yaitu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, dimana

kendaraan itu digerakan oleh peralatan teknik atau motor sebagai tenaga penggerak baik

kendaraan beroda dua maupun beroda empat.



C. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian

dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula

dikatakan, bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan

penegakan hukum (Law Enforecement Policy). Kebijakan atas penanggulangan kejahatanpada

hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence)

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)  (Barda Nawawi Arief, 2001: 48).

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat

berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit (Muladi dan Barda Nawawi

Arief, 2001: 157). Oleh karena itu kebijakan penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak

pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Bandar Lampung

adalah:

1. Menggunakan Hukum Pidan (Penal)

Menurut sudarto (1986: 118), yang dimaksud dengan upaya refresif adalah segala tindakan yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk

upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.

Menurut G. P. Hoefnagel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief 91998 : 59) upaya

penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif

(penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Menurut Gene Kaseebaum dikutip oleh Mulai dan Barda Nawawi (1996: 142), penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban



manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control. Menurut Roeslan saleh,

dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1996: 147) tiga alasan mengenai perlunya pidana

dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak

dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh

menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam

pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-

masing.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang

terhukum dan sdisamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran

norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan kepada penjahat, tetapi

juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati

norma-norma pada masyarakat.

Menurut Soedarto (1978: 112) apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam

hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini harus merupakan

bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang

dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1996: 155) adalah peraturan atau penyusunan

secara nasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari

kebijakan kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang

sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan

kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.



2. Non Penal

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya prefentif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan,

dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan

kejahatan.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka

pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa

masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan

remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat

keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan

demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu

sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan

dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat

fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat

mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke

dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi

bidang yang sanga luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.



Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diidentifikasikan bahwa upaya pencegahan dan

penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan

masyarakat (social welfare), dan perlindungan masyarakat (social defence).

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu

ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan

yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal

mempunyai kelemahan karena bersifat refresif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “penal policy”

atau “Penal Law Enforcement Policy” yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui

beberapa tahap:

1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).

2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Sudarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief (1992: 1) mengemukakan tiga arti penting

mengenai kebijakan / politik kriminal, yaitu:

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di

dalamnya cara dari pengadilan dan polisi;

c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral

dimasyarakat.



Dengan demikian, dapat diinterpretasikan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidan serta perilaku

nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya, yang bertujuan untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, selaras, serasi dan seimbang.

D. Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social

engineering) memelihara dan mempertahankan (social control) kedamaian pergaulan hidup

(Soerjono Soekanto, 1983: 5)

Satjipto Rahajo (1987: 13) dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa

penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum,

kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang

merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan

hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono

Soekanto, 1979: 7). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan

lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.



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

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

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

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin

terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu

kedamaian pergaulan hidup.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum,

faktornya dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional

atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan

prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan

(sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat. Barda Nawawi

Arief 2001: 16).

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu

sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri;

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan;



e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penanggulangan

Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan akan dijabarkan sebagai

berikut:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan

antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah

ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu

yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan

hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup “Law

Enforcement” saja, akan tetapi juga “peace maintenance”, karena penyelenggaraan hukum

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola

perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum

tanpa keadilan adalah kebejatan.



Mentalitas petugas yang menegaskan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hak adalah hal yang

sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya

kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum (Soerjono Soekanto,

1983 : 36).

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat

lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat

penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti

taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran

hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan

perilaku hukum.

e. Faktor Budaya dan Masyarakat

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam

pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat

menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu

penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam

kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum.

Jika keempat faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkapkan hal yang berpengaruh terhadap

sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain.






