
HABI 

PENDAHULUAN 

Sudah menjadi kodrat bahwa manus1a akan sclalu berusaha untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya . 

Untuk mcmpertahankan kcscjahteraan itu manusia yang mempunyai aka!, Pikiran dan 

daya nalar yang tinggi tentu akan mempergunakan claya pikirnya untuk mencari clan 

menciptakan hal-hal yang baik, yang, dapat dipcrgunakannya dalam memenuhi 

kcbutuhan hidupnya, <lgar scnantiasa dapal mcmp:::rtahankan hidupnya clan 

rnelestarikan scrta meningkatkan kesc:jahtcraannya. 

Kebutuhan hidup manus1a untuk melestarikan hidupnya rnencakup beraneka 

bidang antarn lain bidang-hidang ckonomi, sosial hudaya, pc rtahanan kcamaan, 

ideologi clan bidang-bidang lainnya yang scrnuanya i!u pcrlu diperlrntikan da11 diatur 

secara adil clan rncrata, sehinga masyarnbt I ndone sia yang pada saat sekarang ini 

sedang giat--giatnya mclakukan pcrnbangunan untuk 111encapa1 tujuan Nasional 

sebaga i mana yang tcrcantu111 clalarn UlJI) 1945 yait.u rnclindungi scgcnap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta sclaras dengan 

tuntutan k ' b u tuhan hidup manusin . 

· bagain1ana kita ketahui bahwa r1ada urnutnnya manusia itu dilahirkan 

a e rang diri yang pada akhimya ia akan mernbutuhkan manusia yang lain 

mcmpertahankan kcscjahteraan yang mempunyai 

yang tinggi tentu akan mempergunakan claya pikirnya untuk 

hal-hal yang baik, yang, dapat dipcrgunakannya dalam 

hidupnya, <lgar scnantiasa dapal mcmp:::rtahankan hidupnya 

scrta meningkatkan kesc:jahtcraannya. 

Kebutuhan hidup manus1a untuk melestarikan hidupnya rnencaku

lain bidang-hidang ckonomi, sosial hudaya, pc rtahan

bidang-bidang lainnya yang scrnuanya i!u pcrlu diperlrntikan 

clan rncrata, sehinga masyarnbt I ndone sia yang pada saat 

giat--giatnya mclakukan pcrnbangunan untuk 111encapa1 tujuan 

yang tcrcantu111 clalarn UlJI) 1945 yait.u rnclindungi scgcnap 
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dalam hidupnya . Yang mana manus1a itu akan membutuhkan beraneka ragam 

kebutuhan dalam hidupnya. Dengan adanya aneka ragam cara untu.k 1�1emenuhi 

kebutuhan tersebut terjadilah problem-problem yang harus dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari, seb;ib sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila 

dibandingkan dengan banyaknya orat1g untuk memcnuhi kebutuhan tersebut, maka 

dengan sendirinya dcngan cam apapun harus clilakukan unluk mcndapat:kan 

kebutuhan itu, baik secara hala l maupun tidak halal bahkan ada dengan cara-cara 

ekses-ekses krirninal yang mengakibatkan korban jiwa ak ibat perbuatan seseorang itu 

misalnya rnclakukan pencurian yang did�thului dengan kekcrasan tcrhadap korban. 

Adapun jenis -- jenis pcncurian tersebut yaitu : 

a. Curbis ( pencurian biasa) 

b. Curat ( pencurian dengan pembcratan) 

c. Curas ( pcncuriun dengan kekcrasan ) 

d. Curanmor ( pencurian kcndaraan bcrmotor) 

Ditinjau dari segi pclaku : 

Pencurian berupa : 

a. Pencopctan 

b. Penjambretan 

c. Dan lain - lain. 

Perbuatan ini jelas tidak sesuai dengan maksud clari undang-undang dimana 

ini sangat bertentangan dengan perimanusiaan clan kehidupan. 

itu, baik secara hala l maupun tidak halal bahkan ada dengan 

krirninal yang mengakibatkan korban jiwa ak ibat perbuatan 

rnclakukan pencurian yang did�thului dengan kekcrasan tcrhada

-- jenis pcncurian tersebut yaitu : 

Curbis ( pencurian biasa) 

Curat ( pencurian dengan pembcratan) 

Curas ( pcncuriun dengan kekcrasan ) 

Curanmor ( pencurian kcndaraan bcrmotor) 

segi pclaku : 

berupa : 
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