
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1. Uraian Teori 

1.1.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang 

secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)1. 

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak 

berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus 

testis).2 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses  

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (pasal 184 KUHAP). 
                                                             
1 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalah Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11 
2
Ibid. hlm. 11 
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Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan 

kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-

putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang 

diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat 

menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila 

tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk 

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. 

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai 

kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal 

ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak 

terlepas dari sistem pembuktian negative, yang pada prinsipnya menentukan bahwa 

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya 

alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang 

dilandasi dengan integritas moral yang baik3. 

Hakim pengadilan ,mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu : 

(1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya 

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana 

harus memegang ukuran nomatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut 

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum. 

                                                             
3Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010, hlm.103. 
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(3) Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsr niatdi 

dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum 

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan mempernigan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal 

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

seang-sedang saja (kalangan kelas bawah) 

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana  

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melhiat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekluargaan. 

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan 

tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim 

melihat pelaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 
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memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan peminaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. 

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk 

dijatuhihukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan 

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri 

dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk 

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.4 

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia 

menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang 

pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi 

kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk 

bertanya kepada kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu 

dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab 

atas segala yang diputuskannya.5 

 

1.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana  

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 

berikut :6 

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan(misddrijven) yang 

dimuat dalam buku II dan pelanggaran(overtredingen) yang dimuat dalam Buku  

                                                             
4Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. 
Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77 
5Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,Sinar Grafika, 
Jakarta.2010.hlm.112 
6Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, hlm. 28. 
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III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana 

pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindakpidana formil (formeel 

delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 

bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan 

tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah 

menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. 

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindakpidana sengaja (dolus) 

dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah 

tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan 

tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

mengandung culpa atau kelalaian. 

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakanantara tindak pidana aktif/ 

positif atau di sebut juga tindakpidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif 

atau di sebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana 

yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 

untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang 

berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah 

berupa perbuatan pasif. 
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5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakanantara tindak pidana 

terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama 

atau berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurendedellicten) 

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindakpidana umum dan tindak 

pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 

dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku 

III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar 

kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 

2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) . 

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakanantara tindak pidana 

communia (tindak pidana yang dapatdilakukan oleh semua orang) dan tindak 

pidana proria(dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribdai 

tertentu. 

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam halpenuntutan, maka dibedakan 

antara tindak pidana biasadan tindak pidana aduan.Tindak pidana biasa adalah 

tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak 

diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tinak pidana aduan 

adalah tidak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan 

dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau 

keluarga korban. 

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan,maka dibedakan antara 

tindak pidana bentuk pokok,tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang 

diperingan. 
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10.Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, makatindak pidana tidak 

terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti 

tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana 

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya. 

11.Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatularangan, dibedakan 

antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal 

adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 

dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu 

kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah 

berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak 

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai 

selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang. 

 

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwapidana yang 

juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.  

Menurut R. Abdoel Djamali
7, peristiwa pidana yang juga disebut tindak 

pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukumdapat dinyatakan 

sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur 

tesebut terdiri dari: 

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yangbertentangan dengan hukum 

dan mengindahkan akibatyang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. 

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. 

                                                             
7R. Abdoel Djamali, Op.Cit, hlm 175 
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b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidakdikehendaki oleh 

undang-undang. Sifat unsur inimengutamakan adanya pelaku (seseorang atau 

beberapa orang)  

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa 

pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu: 

a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benarbenarada suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini 

terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain 

sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskandalam ketentuan 

hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada 

saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. 

Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan itu. 

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapatdipertanggung- jawabkan. 

Maksudnya bahwa perbuatanyang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 

orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan 

hukum. 

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatuperbuatan yang berlawanan 

dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan 

dengan aturan hukum. 
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e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalauada ketentuan yang 

mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, 

ketentuan itumemuat sanksi ancaman hukumannya. 

Menurut Lamintang
8, unsur delik terdiri atas dua macam, yakniunsur 

subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur 

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan 

termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun 

yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yuang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu 

harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengaajan (dolus atau culpa) 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan ataupoging. 

c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdaptmisalnya di dalam 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad,seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhanmenurut Pasal 340 KUHPidana. 

e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalamrumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHPidana. 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 

a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid 

                                                             
8Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10 
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b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagaipegawai negeri dalam 

kejahatan menurut Pasal 415KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus 

suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana. 

c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagaipenyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat. 

Menurut Satocid Kartanegara
9, unsur delik terdiri atas unsurobjektif dan 

unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu 

berupa: 

a. Suatu tindakan, 

b. Suatu akibat, dan 

c. Keadaan (omstandigheid) 

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapatberupa: 

a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvat- baarheid) 

b. Kesalahan (schuld)Namun, pendapat ini kurang tepat karena 

memasukkantoerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan 

tidak semua ontoerekeningsvatbaarveitbersumber dari diri pribadi pelaku, namun 

antara lain dapat bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel(pelaksanaan 

perintah jabatan) 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:10 

a. Perbuatan; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 
                                                             

9
Ibid. 

10Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 

Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79. 
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Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:11 

a. Kelakuan manusia 

b. Diancam dengan pidana 

c. Dalam peraturan perundang-undangan 

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindakpidana tertentu 

yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku IIImemuat pelanggaran. Ternyata 

ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ 

perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). 

Unsur kesalahan dan melawan hukuim kadang-kadang dicantumkan., dan seringkali 

juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan 

bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencamtumkan unsur-unsur lain baik 

sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan 

tertentu. Dari rumusanrumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat 

diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:12 

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; 

                                                             
11

Ibid, hlm. 80. 
12

Ibid, hlm. 82 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan danmelawan 

hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya(a, d-k) berupa 

unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya 

melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) 

terletak bahwa dalammengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik 

(melawan hukum objektif).  

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif 

atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang 

bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar 

keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, 

akibat perbuatan dan keadaankeadaan 

tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara 

itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau 

melekat pada keadaan batin orangnya.13 

 
2.1.4. Pencurian 

A. Pengertian Pencurian  

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barangorang lain. 

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi”yang mendapat 

awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-

diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-

sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.  

                                                             
13

Ibid., hlm. 83. 
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Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan 

hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut 

pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan 

dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:14 

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum diancam karena 
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dendapaling 
banyak enam puluh rupiah”. 

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh 

pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil 

seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orangdi dalam Pasal 362 KUHPidana. 

B. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian 

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367KUHPidana yaitu: 

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana) 

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 

363 KUHPidana) 

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana) 

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) 

5. Pencurian denganpenjatuhan pencabutan hak (Pasal 366KUHPidana) 

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana) 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasaltersebut diatas 

sebagai berikut: 

Ad. 1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:  

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum diancam karena 
pencurian, denganpidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah”. 

                                                             
14Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128. 
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Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalamPasal 362 

KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsurunsursubjektif sebagai 

berikut: 

1. Unsur-unsur objektif : 

a. mengambil; 

b. suatu barang/ benda; 

c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 

2. Unsur subjektif: 

a. Dengan maksud 

b. Memiliki untuk dirinya sendiri 

c. Secara melawan hukum 

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentukdan jenis 

perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana 

1. Unsur objektif 

a. Mengambil 

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatanyang 

bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatubarang ke tempat lain. 

Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang 

maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan 

suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, 

sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri 

mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni: 

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; 

2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;  
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Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul 

berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:15 

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuatsuatu barang dalam 

penguasaannya yang nyata, atauberada di bawah kekuasaannya atau di dalam 

detensinya,terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkandengan barang 

tersebut. 

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadiberada dalam 

penguasaannya atau membawa bendatersebut secara mutlak baerada dalam 

penguasaannya yangnyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku 

melakukanperbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalampenguasaannya. 

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiaptindakan yang 

membuat sebagian harta kekayaan orang lainmenjadi berada dalam penguasaannya 

tanpa bantuan atau 

seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskanhubungan yang masih ada 

antara orang lain itu denganbagian harta kekayaan yang dimaksud. 

b. Suatu barang/ benda 

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya 

terbatas pada benda atau barangberwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam 

pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang 

diktegorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan 

segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam 

dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan lain 

sebagainya. 

                                                             
15Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm 13. 
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Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian 

dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada 

pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut 

tidaklah harus secara ekonomis. 

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki 

pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki olehh siapa pun, demikian juga 

apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu 

objek pencurian. 

a. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain 

Benda atau barang yang diambil itu haruslahmerupakan barang/ benda yang 

dimiliki baik sebagian atauseluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari 

unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada 

pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan 

pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri tersebut 

milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/ barang 

tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. 

Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda 

tersebut tidak bersifat penuh. 

2. Unsur subjektif 

a. Dengan maksud 

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, 

unsur “dengan maksud” menunjukadanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, 

kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang 

diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. 
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Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak 

pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan 

dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana 

pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang 

pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang 

dilakukan dengan tidak sengaja. 

b. Memiliki untuk dirinya sendiri 

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkaliditerjemahkan dengan 

istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya 

belumsepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya, tetapi baru 

menguasai barang tersebut. 

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinyasendiri” atau 

“menguasai” tersebut dapat berbentukbeberapa hal misalnya menghibahkan, 

menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga 

suatu tindakan yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang 

tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatudengan barang 

tersebut tanpa memperoleh persetujuan daripemiliknya. 

c. Secara melawan hukum 

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan eratdengan unsur “menguasai 

untuk dirinya sendiri”. Unsur“melawan hukum” ini akan memberikan penekanan 

pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah 

kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum 

berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun 

hukum yang tidak tertulis.  
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Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana 

pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari 

tindak pidan pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana. 

Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi 

(Pasal 363 KUHPidana), yaitu: 

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,sehingga bersifat lebih berat 
dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.  
 

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur 

dalam Pasal 363 dan 365KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan 

tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam 

keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 

pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: 

Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu: 

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun 
perbuatan yang diterangkan dalam Pasal363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang 
dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian 
ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 
banyak dua ratus lima puluh rupiah”. 
Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang 
didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhdap 
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: 
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yangada rumahnya, diberjalan.; 
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau 
dengan memakia anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
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(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana 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 denganbersekutu, disertai pula 
oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 
Ad.5 Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu: 

“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam 
Pasal 362, 363, dan 865 dapatdijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-
4. 
Ad. 6 Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu: 

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami 
(istri) dari orang yang terkenakejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang 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 ranjang atau terpisah harta 
kekayaan, atau jika dia adalahkeluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis 
lurusmaupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap 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 kandung(sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi 
orang itu.  

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPIdana ini 

merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya 

masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, 

apabilaseorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) 

pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 

367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan 

perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta 

kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh 

mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 

 
2.1.5.Tempat dan Waktu Tindak Pidana 

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempatkejadian 

dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Halini disebabkan karena 
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pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatutindakan manusia, dimana pada 

waktu melakukan tindakannyaseringkali manusia telah menggunakan alat yang yang 

dapat bekerjaatau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang 

laindimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. 

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telahmenimbulkan 

akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktudan tempat dimana pelaku 

tersebut telah melakukan perbuatannya. Jaditempus delicti adalah waktu dimana 

terjadinya suatu tindak pidana danyang dimaksud dengan locus delicti adalah tempat 

tindak pidanaberlangsung. Menurut Van Bemmelen menerangkanbahwa yang harus 

dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannyatindak pidana itu pada dasarnya 

adalah tempat dimana seorang pelakutelah melakukan perbuatannya secara materiil. 

Yang harus dianggapsebagai “locus delicti” itu adalah: 

a) Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiriperbuatannya. 

b) Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itubekerja. 

c) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telahtimbul. 

d) Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.16 

 

2.1.6.  Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap hartabenda yang 

diatur dalam Buku II KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebutmerupakan tindak 

pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarangdan diancam dengan hukuman 

oleh undang-undang. Pengertian tindakpidana pencurian diatur dalam Pasal 362 

KUHP yang dirumuskan sebagaiberikut:  

                                                             
16 Ibid Hlm 15 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
 

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atausebagaian kepunyaan 
orang lain, dengan maksud untukmemilikinya secara melawan hukum, diancam 
dengan pidanapenjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum 
enampuluh rupiah”. 

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok daripencurian dengan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Obyektif 

1) mengambil 

2) barang 

3) yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain 

b. Subyektif 

1) dengan maksud 

2) untuk memiliki 

3) secara melawan hukum 

 
Soesilo membagi juga 2 (dua) unsur, yaitu: Unsurobyektif dan unsur 

subyektif. 

Unsur obyektif, meliputi: 

a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau suatu 

perbuatannegatif yang menyebabkan pelanggaran pidana. 

b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkanatau 

membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurutnorma 

hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana. 

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. Keadaan-keadaan itu bisa 

jaditerdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam pasal 

362KUHP keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lainadalah 
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suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambilitu dilakukan, 

dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itudilakukan. 

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu 

melawanhukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 

Unsur subyektif adalah kesalahan dari orang yang melanggar normapidana, 

artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkankepada pelanggar 

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dalam KUHP ada beberapamacam, yaitu: 

a. Pencurian Biasa 

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 

362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Mengambil barang 

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindakpidana pencurian 

menurut rumusan Pasal 362 KUHP.Kata mengambil dalam arti sempit terbatas 

padamenggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke 

tempat. 

Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalamkejahatan ini 

adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatubenda dibawah kekuasaannya 

secara mutlak dan nyata .17Pada pengertianmengambil barang, yaitu memindahkan 

penguasaan nyata terhadapsuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari 

penguasaannyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan ataupeniadaan 

penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orangtersebut, namun dalam rangka 

penerapan pasal ini tidakdipersyaratkan untuk dibuktikan. Karena seandainya 

kemudian sipelaku tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilikasal. 

                                                             
17 Ibid Hal 28 
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2) Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lainPengertian 

barang juga telah mengalami prosesperkembangan. Semula barang ditafsirkan 

sebagai barang-barangyang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau 

barangbergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dariharta benda 

seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatuyang mempunyai nilai dalam 

kehidupan ekonomi seseorang.Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara 

keseluruhan karenasebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. 

Barangyang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. 

3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secaramelawan 

hukumPerbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barangyang diambilnya 

merupakan milik orang lain. Maksud memilikibarang bagi diri sendiri itu terwujud 

dalam berbagai jenisperbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada 

oranglain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya.  

Jadisetiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akansebagai 

pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perluterlaksana, cukup apabila 

maksud itu ada. Meskipun barang itubelum sempat dipergunakan, misalnya sudah 

tertangkap tanganterlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai 

apabilaperbuatan mengambil barang telah selesai. 

b. Pencurian dengan Pemberatan 

Pencurian dengan pemberat yaitu dalam bentuk pokoksebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah denganunsur yang memberatkan 

sehingga diancam dengan hukuman yangmaksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan 

pidana penjara selamalamanya7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah 

sebagaiberikut: 
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1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
ke-1 pencurian ternak; 
ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir,gempa bumi, atau gempa 
laut, gunung meletus, kapalkaram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara,pemberontakan atau bahaya perang; 
ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang 
ada rumahnya, yang dilakukanoleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau 
tidakdikehendaki oleh yang berhak; 
ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu; 
ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukankejahatan, atau untuk sampai 
pada barang yangdiambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong ataumemanjat 
atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salahsatu 
tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara palinglama sembilan tahun. 
 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi 

yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Pencurian 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus No. 2556/Pid.B/2015/Pn.Mdn). 

untuk mengetahui bentuk-bentuk pencurian. Alasan pemilihan judul skripsi ini 

dikarenakan pencurian sudah makin marak terkhususnya dikota medan. dan sudah 

terlalu banyak kasus pidana pencurian yang kesannya dipandang sebelah mata oleh 

aparatur negara sehingga marak dikalangan masyarakat. 

2.3. Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar,tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka 

hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyedikan suatu penulisan skripsi jika ingin 

mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan 

peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup 

data untuk membutikannya.18 

                                                             
18Bambang Sunggono Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta PT.Raja Grafindo 

Persada,2011.Hal 109 
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