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DELIT PE}ICT'RIAN CIALAFI HUKIjH ISLSI

I.1. Pengertian pencurian.

Pengertian pencurian ada dua ,Racarfi, yaitu :
a' Pencurian nrenurut bahssa ialah rnenga*bi1 gesuatu

dengan sembunyi-sernbunyi .

b, Pencurisn rnenurut istilah adelah nengambil
sesuatu atau barang hak nilik orang lain secera
sembunyi dari ter*trat penyirnpananya (strdansono :

544).

Dari pengertian tersebut dapat di sirnpurr kan
bahr^'a yenB dinamak an "pencurian" adal ah rnengernbi I
harta Grang rairr dengan sernbunyi-sembunyi dari tempat
yang bias'a digunakan untuk menyirnpan hanta tar,pa
sepengetahuan dari pemilik harta.

!.2. Ljnsur-unsur pencurian

$esearang dianggap rnelakr_tt.an perbuatan
pencurian apabila memerruhi unsur sebagai berikut :



b"

a. Harta diarnhil secara sembunyi-sembunyi, maksudnya

rnengambi I harta gecara diam-diam tanpa

sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelsannyBr
cisalrrya nrer,gabil barang deri rumah .=rang lain
hetika penghuninye sedanq tidur.
Pencr"rri itu mengarnbilnya dengan maksr-rd jahat.

Barang yanq dicuri itu benar-benar mitir,. dari
Errang yang hartanya dicuri itu. Haksudnya baranga

atau hartayang dicur-i itu adalah milik orang rain
bukarr mi l ik clrsftg tuanya, bukan nri l ik anal._nya

serta bukan harta perl..ongsian yang dia itu ikut
rnernilikinya.

d. Baranq yang dicuri itu telah diarnbil
kepemilikannya dari yang punya, naksudnya barang

tersebut sudah berpindah ke tangarr pencuri den
pencuri itu ber*aksud untuk rnemelikinya.

e. Earang tergebut harus mencapai nilai nisab
pencuri. DaLam hal ini Fara ularna berbeda pendapat

tentang *isab yang dapat dikenakan hukuman patong

tanga* atas si perrcuni. Menurut Lmarn Halik, tangan
seorar,g pencuri dapat dipotong bila dia mencuri
seeuatu yang ni l ainya rnencepai L/ 4 Di.nar r dia
berdas.arksn hadiet Nabi SAhl y6ng di rir.rayatl..an

tlteh Aisyah. istri trtabi yaitu :
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&" J, S*9+Is,alrul.,o a*l.b*.r JE, eijti *.st.*,
(.+ 6;*5 Us,t{ei;S, & LJr OrL,;.

"ilir.iwa',atian crarr frisyah. bahrya f?osu lttl jctlt
S.4dv teJ ah mwnjatctbkan /-tac!d rtotong tanq,an at.aspencuri j/4 Dinar ,(e atas,, (Sunai t.,.ri.,J.i JuzIII i 3).

;i:i.-i. :Ii; t-:,..;.. - :l;:; , i tillt,i _

Se*baliknya rlenoan Irnam

merrsyaratk;rn nisat-r baqi perlcuri

apabi I a bareng yanq rJicuri i tr-r

( Abdt.rr rohnran I . Ocri . 1gg? i 66 )

i i.' 
..'

I .3 - Ittacam-rnacam pencrrrian

4 1 i2 gram emas .

Abu Hanifah, cJia

yanq dipotong tangan

senilai 1O Dir.harn

- ( 1 fflrham = 1.'112

Fencurian ada dua rnacarri yaitu :

1. Fe,ncr-rrian yanga harus dil.,enai sanksi vaitu
penct-rrian yang syarat-syarat p,unjatuhan hacldnya
tidak lenqkap. Jadi. k.arena syarat penjatuhan

l-iaddnv a Lre r um l errgk ap , rnak a pencur i an i. tlr ti c!ar,.

dil,.enai hadd tetap.i cJikerrai sank.si - Contoh f:acla
rBiisa Rogulul loh Bel iau per.rratr menghukt_rm pencuri
yarig mer'rjatr-rhkan r:uah-hr-rahan yang masirr di atas
prolrcrn. Pencr-rri itu hanya disur.ulr rnernal,.an buah
ters;ebut tanpa mentrar-ranya pr-rI ang, apaLri I a huarrrrya
ditrawa prrlanq rnar'.a ia dir..enai tanggunga. buah dua
l,.al i I ipat dari yeng cJicuri itur darr ia .j*qa
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dikenai hukurnan. Tapi bila buah itu rnencapai nigab
{ro€ka pencuri itu dipotong tangannya.

2. Penclrrian yang harus di kenai hadd, ada dua
macaro :

a, Pencur-ian Shughrar y*itu pencunian yanq flanya
wajib dikenai. hukumen potong tangan. Seperti
f irman A1 lsh dalarn surat Al maidah ayat SB

yaitu:

LJ.,\j-.U+^r+t tJ+-e \-b ?gJLJb OrU5

eL;*3.."^ibeaf,r L,j jK#
"laki -leki yang mencuri dan perrefirr;ltan yangmencurir Fotonglah tanqan keduanya (sebagai)pemiajasan baq-L *p, yaig mereka kerjakan dansebagaj g.*saan dari ai tan. Dan Al Ioh rvrahaPerkasa Jag:. tvlaha gi;ra/<sana,, {Depag. RI , LSIZ i165).

Sedang syaratnya hukurn potong tangan adalah .
L. Pencuri tersebut srrdah baliqh, bera9.a1

rnelakukan pencurian itu dengan kehendaknya,

anakr orang gila dan orang yang dipaksa
dipotong tangannya.

dan

Anak-

tidak

2. Barang yang dicuri itu
nis*E tkira-kira geberat

barang itu diar*bi t dar.i

Oleh karera itu anak yang

sedikitnya I**o*, satu
93r6 grarn ernas), dan

tempat pe$yinipana*nya.

rnengambi I harta orang
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tuanya tidek dipotong tanga*nya {suleiman Rasyid,
t?p5 i 441).

b. pencurian Xubrcr yaitu penclrrian harta secara
rneratftFasi dan menantang atau disebut Hirobah.

2.1. Pengertian anak yang belum de*asa

Fera Fugeha,

rria=a Ian€ di lalui.
pericde yaitu :

rnecrberikan k reteria rnengenai
ol.eh sesesrsnE dengan beberapa

t - Masa tidek adanya k,ernampuan berf ikir_ berf ikir
( ltumaiyis ) , Masa ini dimulai sejaf. anak di lahirl..an
dan berekhir pada .fiasa anek berusia tr-rjuh tahun,
pada .Rase tersebut seoranB ansk dianggap tidak
fner*puftyai r"emarn,uan berf ikir- dan dise.but dengan
"arrak belum tamyiz,, sebe,narnya masa ini tidak
terbatas pada ugia tertentu sebab kenarnpuan
berfikir Ladang bisa timbul sebelurn usia tujuh
tahun dan kadang terlsmbat menururt perbedaan
6panE, lingkungaft, keadaen dan mentalnya.

Ak an tetapi para truqerha, ber_pedoman dengan
crsia da I arn tnenerl tuk an batas_batas Lemarrrpuan
berfil..ir agar dijadil..an pedooan dan supaya tidal..
terjadi ke!.acauan hukum dan agar mudeh bagi 6y-ane
untuk menel iti apal,.ah kemampuan berf il..ir sudah



ter(spi61 atau bel uqr t sebeb usia
dil,.etahui dengan mudah.

anak biga

?. ltasa lr.emampuan berfikir lemah

lvtasa ini. dimulai gejak usia anal,. tujuh tahun
sarnpai rnencapai kedewasaan (baliqh), dan Fuqoha,
rnersbatasinya dengan usia lF t lima belas) tahun.
Paada masa terseh,ut segrang anet. tidak dikenat.en
pertarrqgungjawab pidana atas. jari*ah yang
diperbr-ratnya, ar'.an tetapi ia bisa dijatutri trukuman
pe,nga jaran.

3. Ftasa kerna,rnpuan berfihir penuh

Flasa irri diorrulai sejar.. ge$ranq a*sk rnencapai
usia l,.ecerdik an atau telah rnencapai usia l ima
belas tahun atau delapan bel as tahun nerrurut
perbedaan pendapat di kalangan Fuq*ha.. pada mesa
irri Beseorang dikenakan pertanggungjawab pidana
atag jarinrah yang diperbuatny* bagairnanapun juga
rDatre,Enya {Ahmad Hanafj.. tIA I tg€l7;37O}.

Jadi dari l..reterie yang dil,.ernul,.akan cileh
Fuqoha' tersebut dapat disinrpuLkan bahwa ,,arrak yar,q
hellrm deurasa" adaleh rnerel,.a ya*g belurn fiiencapai ugia
I ima beias tahun dan belum rne*punyai kemanrpuan
berfik'ir penuh apabira me,akukan perb*atan pidana
rsaka dia tida,k dihukum karena dia belum rnempunyai



-ar-t

akal yanq penr-rrr se'cJanq akar rnerurpakarl syar.art
di jatuhk'an hur,'r-trnan- Har irri seperti yilt1g rJikernrrr,,er..an

olei'r hadist Nabi SAN yaitu . I

JJ r d.-bltr € a..bt .-j.l , U Jlt{.s, AJor*s+J'a-Lite J&

a)eJ

trn*G*iuJtj,.s , ,rlJl crrdtaJt eJ, JtSA-^,c
/

--Flr- dt* -t=""JI

"diriuayat*an dar.i Arsyah, tra/_rr,.ra ;ir:scr .Ittl. lrthSAN bersabda : pc=r"bua ta.o trqa c.ranq .inrd.i {randanq tidak syalt ya: tr_r r:rr-anq tidt_rr -samp.e.ici-ia h,angurt; r3i,':,; ;r-,{ 1,.; h-intqctra dia ;rr.j,l".iil-' clar.r. i1n:i :, :i I hinclgs ct'la Je :.,,.I ,, {Eiyra./Bt ALruOaurud dan Turrnrrclii) (Sunan Ahr_r O*rr.,at.--,, -,
451 )

Jca

2-2- Sanksi b*gi anak yang belum der+asa

Setiap perbuatan yang rnel anggar trukurn ada
senl'. sirrya beci tu pr.r I a j j t. a anak yanq rne I akul.. an
pertruata. pida,na- Bila anak, yanq melakr-rr,.an kesalar-rar-r
mak'a sebaiknya t-iclak 1;r*gsung cli te*qur. cl ihadapan
tern;lnnya l.,arena lral tersebut justr.u ticJak rnendidi&.
teltepi cara yafiq rebih boil,. acrar.,arr rnemansgi tnya u*tr_rk
dinasefrati clenqan cara ./ang Iernah Iernbr-rt. sec,anga!.an
perntrerian sarrl,.si rnemukuI badan. rnerr_rpal.,an al ternatif
yafrq terakr-rir - pernberian ganksi parra arrak dirrral,,sudkan
agar anak tersebut ctapat orerryadari l,.esalahannya, dan
t.idal,r mengr.r I angi per-truatanr.!ya i tu .
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Oalam pemberian hu!.ucian petong tangan pada
€r'r€k Foquha' berser isih pendapat tentang anat. yang
rnerdek'a ' I*tenurut Irnam Hal ir.. r pencurinya dipote,.g
tangan Sedang nrenurut Imanr Abu Hanifah berpendapat
bahwa pencurinya tidak dipotong tangannya ( Ibnu
Rusyd, 199f1 i ?69 !. Anak bisa dijatuhi hukuman po_
tong tangan Her,-iasarkan keumuman surat A1-praidah .3g.

A. }T.JKTJ}I PASITIF TENTA}G SAilXSI PETTICTJRIAIrI BAGI A}IAX
EELUiI DE}'ASA

l-1- Pengertian pencurian

KUHP terbagi
pencrrrian terS;1pg1

Yang berS11ny1 .

menjadi tiga br-rku dan pengertian
pada but.u I I bsb XX I I pasal B62

"8ar€n6r sj*pa mengambiJ trarang 6esgatu yartgsejrrrrrlrryaatau sebagran kepunyaan ardng lain,dengan maksud untuk diniJir{j secar€ oel,awanhukum, c/jancarn kar-ena penctrrian dengan pidanapenjara paJrng Jarna Iima tafiun a*au dendapaJrng banyak -elnan pttluh rltAiah,, {l{oeljatno,LS94 ; 1$41

Dari

terdiri dari
Ferumusaft di atas dapat dibagi yeng
beberapa ufisur yaitu 3

t/d!tlrG
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Perhuatan rne,rgambi I
f3qra sarjan hukurn rnengernukakan pendapatnya tentang
arti ,,rRpngan1gi1,, di a*taranya prof . Eimtrns
*engartikan nrenga*bi I ada!.ah apabi la pencuri
rnelakukan tindakan yang r*engakibatt.an barang itu
berpindah ternpat dan berniat untul., nrernilil,.inya.

Ya,ng diarnbil adalah suatu barang
Flaksud b*rang di sini adalah seqala sesu*tu yang
terurujr-rd, terrnasuk pr.rla binatanq, barangnya
bergeral.., l,.arena dalarn pencurian barang itu harus
dapat dipindahkan,

b.

c, Barang itu harus seluruhnya
k,epunyaarr trrtsftg Iain,

atqu sebagi.an

d. Pengar*bi lan itu harus di lekukan dengan rnal,.sud
hendak rnesilil,.i barang dengan rnelawan hukurn.
Memiliki artinya bertindak sebagai erang yang
punya r s€dangkan "mel alten huktrrn,, berarti tidak
tlerhal,., bertentangan de,ngan hal.. sraftelain tidak
rnerninta izin terlebih dahulu dari trrane yang
berhak (R. Goesilo , 19g4 i 11?!.



t.2 - f{acam-rnacam pencrrrian

r'?enurut undarrg-undang pencurian ada rima ,oatrar*

yaitu !

t. Pencurian dalam bentuk trclkol.. (biasal
Xeiahatan dalarn bentr-rk ini merupal,.an suatu delik
forrnil, dimana yang dilarang dan diancam denqan
Frtlkurnan itu adalah suatu perbuatan. yang datram hal
ini adarah Derbuatan rnengambir tp. A. F. Larnintanq
dan C. Djisrnsn Sancrsir, !g?g i 78).

7. Penclrrian dalam bentuk pemEeratan

Disebut der',ikian r,.arena p*ncuriarr itu dilakukan
pade rna l arx hari . pada r.lak tu gernpa bunri , han j i r ,
dilaklrkan gleh dua oreng etalr lebih atau rnencuri
dengan jalan rnembongkar, rnernanjat, rnernecah,
mernak'ai kunci palsr-r, kejahatan pa1s.u dan tenrnasur,.
juqa nrencrrri hewan. pencurian dengan pemberatan
ini diatur dalam pasal 363 KUHP,

3. Perrguriarr derrge3 kel,.gragan

Dicrat:s.udkari dernikian karena pencurian itu dis.ert*i
elengan kekerasan terhadap orang dengan tu julan
untuk rnernperrnudah pencurian itu. Kekeragan ini
bisa dengan rnernuk lr I , r*enyetrak t ,r,eir1,eii. Lii:, ti_iiin .r-Lrnt&l-,

dal an karnar d*n iai.n =*L,*.li*.ir,,1.*,



4. Penc,*irian e_j,nq;in

*iin*L =!.idLa'ri C,pr,j h j an k arens barang .!.ancI

ilti tidak lebih dari pp Z-+,_ Ceri tid*iq
dalaor rr_trr,ah *t*i.l Fi3l,.ei_*r_,r.i*r., terl;ilt;*,
{-titr.r-} l--,i-r jr * "

d i. c,..i r- i i-r y .;.

d j" I a.ki-i!.: ai',

-:'*r,q S,,ja

5. Fsnc.irj.en iJal,:iri k,s1,_r.a.rsa

Y;:iti.i F,*nc',-rri:ir-, .)ra,-r,J,-iii*l.iiit*rr 
alet-c ke].uarea

:;.er,A i -- -:-,;?,u.ar I ! a';r: i:.=h :iraa j ,!lEnfUri l_rgrt* ig.tri, j.i.ka
l'a.l..s:l: .aenqalsni keruqian l..arena ulah cucuftya
=.ed*ng kakek rn*ngadlrkan trerbuatan clrclrnya itu (R.
Sser=ila, 1?94 ; lSO).

1.3- Oasar Hulum perbuaten pirjana pencurian

Ketentuan Hukum dari Fenbuatan pencurian telah
dietur dalam KUI{P bukr.r t.edr_ra Bab XxII pasaf 362_367.
Pa=a I -pa=a I tergebr-rt dibedakan ,Denurut Jerr3.spencurianny-a' 

W perincianrrya ad* l ah bi ra
pencurrj.an tersebr.rt terrnasuk pencurian biasa {pekok}
*rak di atur dal*ni trasal 362 l(UHp dan pelakunya
dikenal..an hukuraan dengan anca.Ran pidana p€,r, jara
paling larna lirna tahun dan denda paling banyak enafit
pt-tluh rupiah. Apabila pencltrian itu dengan pernberatan
dia'tur dalam pa=a1 3&3-3&6 KUH, dengan ancernan
hukurnan dibedakan menjadi dua : pertarna dihukum



traling larna tujut-r tahun d*n kedua pal ing larrra
s.ernhilan ***Tj Sedang apabila pencurian itu dalam
kelljarga mak a termesuk dalarn pasal 567 fUHp dan
hulr.urnannya adalah disdakan penuntutan. jit.a ade
pengadlraft yang terkena kejahatan.

1.4- Akibat hukun perbuatan pidana pencuri

fujuan diadakannya Hukurn pidana adalah untul..
r*emenuhi resa keadilan, pemb*Iasan dan juga untuk
tujuan pencegahan agar tidak di Iakukan per.anggaran
itu lagi - pemidanaan ini dipakai sebagai hal
rnendidil,., rnernbantu si terpidana supaya dapat hidup
dan diterima masyarakat ke*bali seperti sebelurn
rnelakukan perbuatan pidana.

pernidanaan pada ,,rsrlg der-lass tidek sa,Fre dengan
penidanaan pada anar.., rnaka sebel.unr rnemberikan hukuman
pada arrak herus dil:e,tahui lebih dahu I u tentang
kcrndisi khlrgus pada anak dan apa latar belal..ang anak
tersebr"rt- rneraku.kan perbuatan pidana itu, baru setelah
benar-benar salah maka anak itu harus diberi sanksi
u+al aupun hanya penga j aran.

2.t. Pengertian &rak yang belum det,rasa

Dalam pasal 43 (UHp dijelaskan bahwa :
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" Dalam .Tlenuntut crra,ng yang belurn cukup ufiiur
kare,na rnelal..ukan perbr.ratan sebelufir unrur enarnbel as. tahun hak im dapat raenentul,.an !merne.rintahkan Eupaya yaftg bersalahdikembalikan kepada trrarrg tuanya: 1.0&Iiny*atau trerileliharanya, tarrpa pidana apapun ataur*ernerintahkan supaya yang bersalah diserahkan
l..epada Ferneri*teh, tanpa pidana epapuri yaitujit<a perbuatan r*erupakan kejahatan atau galah
satu pelanggeran tersebut pesal 4gg . 49O ,4S? r 496, 497, 5O3, 3O3, 514 | 317 _ 51g
, 526 . 531 , ESA , 556 dan E4O serta belurnlewat dua tahun gejak dinyatakan s,alah karena
msl. al..ul,.an k e j atratar, atau sal el-r sstufrelanggaran tersebut
r*en j adi tetatr atau
t l,ftrel j atno. 1?94 i 26l

di atas dan putugannya

. 
me$iatr-rhkan pidana"

Dari pasel tersehut dapat disimpulkan bahnra

"anak y*nq belun deulaga" adarah anak yang rnelar..ukan
perbuatan pidana sebe!.um ur$ur eftarn belas tahun. Oalam
UU l{n- 1 tahun Lq74 pasal 7 ayat 1 rnen jel aslr.an
tentang batas i'tini*urn us,ia untuk dapat ker.rin bagi
pria adalah s.err,bi. lan tah,..ra n bagi *anita ene* Eelas
tahun be,rati anak yanq belum der^lasa. gedangkan
rnenurut KUH Perdata, pasat 33O. ,,Orang yanq belum
dewasa adalah rnereka yang be!un rnencapai urnur €enap
dua puluh satu tahunl dan tidak lebih dahulu telah
kawin. Batas dua puluh gatu tahun di tetapkan oleh
karena berdesarl.,an pertimbanBsn kepentingan sos.ist,
l''ematangan pri-badi dan kernatangast r*efttar. seorang anak
di capai pada us'ia tersebut- Sedang pengertian anak
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rcBnurut trasal i. UU No. 3 tahun L7SZ adalah crang tsang
dalam perkana anak telah nencapai L*rLrr delapan tahun
tetapi belum rnencaBai umllr delapen belas tahun dan
treluar pe,rnah $:awin.

?.?. Dasar hukuc perbuatan

oletr anak

pidana pencurian yang dilakultan

Ketentuan hukum nienqenai perbuatao pidana yane
di 1al..ukan oleh anak yanq belum dewasa di jel,asken
tJelasn UU No. 3 tahun LqgT tentang tr.eradilan ana,l.., dan
bagi anak yang mel anggarnya, di tentur".an hukurnan
sebagai beril..ut l

a. Arrak itu dikernbal il..an kepada crafig tua
wal,inya atau orang tua ssuh.

b, Henyerahkan anak l..epada negara r.rntug. rnrnengiLuti
pe,ndidikan. pernbinean dan latihan l,.erja,

c. Henyerahkan anak Lepada Oepartemen Sosial, atau
Organisasi sosial kernaeyareletan yang bergerak di
bidar,g pendidikan, pembinaEn den Iatihan kerja {UU
lrle. 3 tahun tgg7 pasel 24)

Sedang mengen;ri analr.

rneelakukan pencurian, rnereka

yunto UU No. S tahun LgqT.

a t.;tE-r

Yang belun dewag,a yang

rnelanggar Fasal S&A KUHP



C. HUBt'NEAN ts, N{}. 3 TAFIUN 1997 DAftI PASAL 3&2 (IJI{P

ltaksudnya adalah anak yang belum dewssa
melakukan perbrratan pidana pencurian sebagairnana yang
tercantum dalarn pasal 362 KUHP. sedang untuk rnengajukan
anak ke pengadilan rnaka anak itu harus rnernenuhi :
a. Arrak itu sekurang-kurangBya berumur delapan tahun

tetapi belum nrencapai delatran belas tahun dan belun
pernah l.:ewin.

h. Tuntutan trarns nengenai. peristiwa pidana yanq telah
dilakukan pada waktu anak belum berumur delapan
trel a= tahun .

seandairiva Bersayaratan tersebut di atas gudeh
terps'nugi rnal..a hakim dapat rnenentukan hu!.uman galah
satu dari tiga ketentuan dalarn trasa1 ?4 UU No. S tahun
LggT ters.ehut di ates.,

Oengan dernilr.ian penyerahan an6k yang belurn
dewasa !.epada Bernsrintah trarus nrernenurri pasar 6o ayat ?
UU No. 5 tahun LqgZ yang berbunyi :

"Anak dr tempa tkan t_! -t.

Parl.esyaraJ<atan, anaJ< ferse&ut &erhakpendidikan dan latihan sesuar denqan
kempuannya serta hak Ja:n berdasarkan
perundang-undangan yang berl aku,, .

Lembaga
memperoleh
bakat dan
psraturan




