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ABSTRAK
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan Pasal 362
KUHP hal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tumiran Pgl
Miran kepada korban Andrima Pgl An dengan terlebih dahulu melakukan
pencurian pada waktu malam hari dengan cara mendobrak sehingga kunci gembok
tersebut terbuka dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pompa air
beserta 1 (satu) selang air sepanjang 30 meter dan mengangkat barang barang
tersebut keatas motornya dan menjualnya kepada saksi Asman Pgl Uwa. P
ermasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah perbuatan pelaku sudah
memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP? 2. Bagaimana pertimbangan hakim
dalam Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN.Tjp? Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menggunakan analisa
kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa dari penelitian ini 1.
Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 362 KUHP, 2.
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pencurian Dengan Pemberatan
yang diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah Teori Pendekatan Keilmuan
yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara
sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusanputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dan
Teori Ratio Decidendi yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar,
yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara.
Hasil penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 363
Ayat (1) Ke-3, dan 5.
Kata Kunci

:

Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana,
Tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang
undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya
maka akan dikenai pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang
harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang
undang maupun peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun
daerah. 1 Sebuah peraturan hukum ada karena adanya suatu masyarakat.
Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup
bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh
lapisan masyarakat. Hukum pun berlaku bukan hanya mengatur hubungan
hak dan kewajiban antara pemerintahan dan negara maupun juga mengatur
hubungan antara hubungan individu dengan individu. Hukum merupakan
alat yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota
masyarakat sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman dan terkendali.
Negara Indonesia saat ini adalah negara berkembang yang terbentuknya
tidak terlepas dari pengaruhnya perkembangan globalisasi, yang mana pada
dasarnya perkembangan dunia saat ini sangat mempengaruhi perkembangan
masyarakat prilaku maupun budaya. 2
Membicarakan Hukum terutama hukum pidana seringkali membuat
orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan
penuh tipu daya. Pokoknya, ketika orang berbicara hukum pidana, maka
yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan
hakim. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana
masyarakat dalam membasmi kejahatan. 3
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Adityta Bakti,
1997), h. 6.
2
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama,
2011), h. 1.
3
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.
1.
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Terdapat dua pandangan berbeda tentang tujuan dari keberadaan
hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama, tujuan hukum pidana
adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan suatu
realita

bahwa

masyarakat

senantiasa

ada

kejahatan,

sehingga

diadakannya hukum pidana justru untuk melindungi masyarkat dari
terjadinya kejahatan. 4
Menurut pandangan yang kedua, tujuan hukum pidana adalah
melindungi

individu-individu

dari

kemungkinan

kesewenangan

penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa
kekuasaan cenderung disalahgunakan, sehingga hukum pidana justru
untuk membatasi kekuasaan penguasa. 5
Pengaturan tentang tindak pidana pencurian didalam KUHP, terdapat
dalam buku ke-II.
Hukum pidana merupakan hukum publik yang berlaku di suatu negara,
dimana hukum pidana sebagai peraturan perundang-undangan yang
mengikat bagi seluruh masyarakat di negara tersebut dan terdapat sanksi
ancaman pidana penjara bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut.
Hukum pidana mengatur tentang Kejahatan didalam buku ke-II dan
Pelanggaran didalam buku ke-III.
Akhir-akhir ini marak terjadi tindak pidana pencurian, menurut data dari
Kepolisian Resor Kabupaten Padang pada tahun 2019, tindak pidana
pencurian yang terjadi didaerah Padang, Sumatera Barat terjadi sekitar 46
(empat puluh enam) kasus tindak pidana pencurian. 6
KUHP memiliki tiga buku, diantaranya buku ke-I mengatur tentang
Aturan Umum, buku ke-II mengatur tentang Kejahatan dan buku ke-III
mengatur tentang Pelanggaran. Mengenai tindak pidana pencurian diatur
didalam buku ke-II Bab XXII tentang Kejahatan Terhadap Harta Pasal 362
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 4.
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013), h. 12.
6
Online tersedia di https://sumbar.antaranews.com/berita/238605/sepanjang-2019-ini-kasuskriminalitas-paling-menonjol-di-padang, diunduh pada tanggal 26 September 2019, Jam 04:20
WIB.
4
5
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sampai dengan 367 KUHP tentang pencurian. Pencurian merupakan
tindakan agresi dan pelanggaran hukum pidana yang menyebabkan atau
dimaksudkan menyebabkan kerugian materiil terhadap orang lain,
perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat.
Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang,
kata mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan
dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.
Adapun macam-macam tindak pidana pencurian sebagai berikut, yaitu
pencurian biasa, adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP,
pencurian ringan, adalah ditambahkan dengan unsur-unsur lain yang diatur
didalam Pasal 364 KUHP, pencurian dalam keluarga, adalah pencurian yang
sebagaimana diatur didalam Pasal 367 KUHP yakni pencurian yang
dilakukan oleh seseorang dikalangan atau ruang lingkup keluarga.
Seperti tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah Padang, Sumatera
Barat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 18.30 Wib terdakwa
mendatangi sebuah Pondok Batu Bata di Jorong Koto Malintang Nagari
Bukit Limbuku Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dengan
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanda plat nomor warn
hitam, sesampainya ditempat terdakwa langsung membuka pintu yang tidak
terkunci dan masuk kedalam tempat penyimpanan 1 (satu) buah pompa air
beserta 1 (satu) buah selang air sepanjang 30 meter milik korban saksi
korban Andrima, setelah itu terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah
pompa air dan 1 (satu) selang air sepanjang 30 meter tersebut keatas motor
yang dikendarainya, kemudian terdakwa menutup kembali pintu pondok
tersebut dan langsung meninggalkan pondok batu bata itu dengan
menggunakan motor, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah pompa air
dan 1 (satu) selang sepanjang 30 meter kepada saksi Asman Pgl Uwa
seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa
saksi korban Andrima Pgl An dirugikan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah). Atas perbuatan tersebut terdakwa diputus menggunakan Pasal 362
KUHP. Oleh Majelis hakim terdakwa divonis dengan pidana penjara selama
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7 (tujuh) bulan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu
rupiah).
Bedasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul yakni: “Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP (Studi Putusan
Nomor: 13/Pid.B/2019/PN.Tjp).”
2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas seperti penulis
uraikan, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:
a. Apakah perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 362
KUHP?
b. Bagaimana

pertimbangan

hakim

dalam

Putusan

Nomor:

13/Pid.B/2019/PN.Tjp)?
B. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah uraian mengenai metode yang digunakan untuk
menjawab permasalahan, metode ini meliputi penjelasan mengenai data yang
digunakan, sumber data, cara pengumpulan data cara pengolahan data, metode
analisis yang digunakan, serta cara mengambil kesimpulan. 7
1. Objek Penelitian
Penelitian

ini

mengenai

“Tindak

Pidana

Pencurian

Dengan

Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 (Studi Putusan Nomor :
13/Pid.B/2019/PN.Tjp).
Tipe Penelitian merupakan suatu penelitian Hukum Normatif, penelitian
hukum yang didasarkan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika
hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta; Universitas
Trisakti, 2015), h. 8.
7
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sejarah hukum. 8 Penelitian dalam skripsi ini mengenai asas-asas hukum
terhadap norma-norma hukum mengenai tindak pidana Pencurian dengan
Pemberatan. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini
berbasis pada analisis norma hukum, baik dalam arti peraturan perundangundangan ataupun hukum dalam arti putusan-putusan pengadilan.
Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni untuk memberikan
gambaran data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar
dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama maupun dalam
rangka menyusun teori-teori baru. 9
2. Data dan Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu
data yang diperoleh dari sumber kedua. 10 Data sekunder yang dipergunakan
dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. 11 Dalam
penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:
1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati: 13/Pid.B/2019/ PN.Tjp.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang meliputi buku-buku ilmu
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. 12

3. Cara dan Alat Pengumpulan Data
8

h. 10.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010),

9

Ibid.
Ibid.
11
Ibid., h. 51.
12
Ibid
10
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Pengumpulan data yang digunakan adalah “studi kepustakaan”. “Studi
kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
data tertulis seperti buku dan peraturan perundang-undangan mengenai
permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan content analisis”. 13
Penelitian ini mengambil referensi dari buku-buku, tulisan-tulisan dan
peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. “Studi
kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Universitas
Indonesia ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum
khususnya hukum pidana yang bersifat teoritis sehubungan dengan
permasalahan penelitian mengenai penganiayaan dan pencurian dengan
kekerasan”.
4. Analisis Data
Data hasil Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara kualitatif
artinya data dianalisis dengan pengolahan, analisa dan kontruksi data
sekunder. 14 Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada
pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat
dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk
dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh
dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Hal ini ditandai dengan
keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam.

15

5. Cara Pengambilan Kesimpulan
Pengambilan Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika
deduktif artinya adalah metode menarik kesimpulan bersifat khusus dan
pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. 16 Metode ini dilakukan dengan
cara menganalisis kasus yang sifatnya khusus terjadi pada Putusan Nomor:
13/Pid.B/2019/PN.Tjp. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya
Ibid, h. 21
Ibid., h. 69.
15
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Op.Cit., h. 50.
16
Ibid.

13

14
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umum tersebut akan dianalisis secara umum dari Pasal yang terdapat dalam
KUHP yang terkait dengan kasus tersebut.
C. Analisis Hasil Penelitian
1. Analisis Perbuatan Pelaku Sudah Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 362
KUHP
Analisa perbuatan pelaku tindak pidana terkait dengan terbuktinya pada
Pasal 362 KUHP tersebut diatas, maka penulis tidak setuju atas putusan
hakim tersebut yang menggunakan Pasal 362 KUHP, seharusnya dapat
dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5.
Isi Pasal 363 Ayat (1) KUHP, adalah:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran,letusan, banjir, gempa
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan
atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP maka unsur-unsur
pemberatnya harus terpenuhi terlebih dahulu yang akan diterangkan oleh
peneliti dibawah ini.
Pencurian pada Pasal 363 KUHP ini dipandang perlu dibedakan, karena
adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai harus dinilai sebagai
yang memberatkan kualitasnya dari pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP
dan yang karenanya juga maksimum ancaman pidananya lebih berat.
Karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang
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memberatkan atau juga pencuian yang dikualifikasikan dengan unsur-unsur
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5.
Isi Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, adalah:
3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
disitu tidak diketehaui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
Malam Hari yang dimaksud disini sebagaimana dikatakan didalam Pasal
98 KUHP yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam
dan matahari terbit”.
Ketentuan ini mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat.
Kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 9 sd
10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari
terbenam agar terasa nyaman waktu itirahat tersebut. Selanjutnya kehadiran
sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan denan
kehendak yang berhak.
Bardasarkan unsur pencurian pada waktu malam hari, terdakwa telah
memenuhi unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang dimana
terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada waktu malam
hari yang mana pada waktu malam kondisi atau situasi sekitar sepi karena
pada umumnya manusia beristirahat.
5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
Unsur pemberatan Ke-5 adalah dengan menggunakan cara sebagai
berikut:
a. Membongkar (braak)
Adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar
pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.
Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel itu
tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian, membongkar.
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b. Mematahkan (verbreeking)
Adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan
putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun
mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan
palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.
Dalam kasus ini, terdakwa mengambil mesin pompa air merk Robin
warna kuning silver dengan cara mendobrak pintunya terlebih dahulu
yang dikunci dengan gembok hingga lepas dan tidak ada penjaga mesin
pompa air tersebut.
Dalam unsur pencurian pemberat ini, terdakwa telah memenuhi
unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang dimana
menurut keterangan terdakwa ia membenarkan bahwa ia merusak
terlebih dahulu pintu yang dikunci dengan gembok dengan cara
mendobraknya.
Dari semua unsur-unsur Pasal 362 dan 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5
KUHP terdakwa memenuhi segala rumusan dalam pasal tersebut. Tetapi
dikarenakan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke3 dan 5 KUHP maka haruslah dikenakan pasal pencurian dengan
pemberatan itu.
Terkait dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, seharusnya hakim
menjatuhkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 yang diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun, yaitu pencurian diwaktu malam dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak, serta pencurian yang untuk masuk
ketempat melalukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau
dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian
jabatan palsu.
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2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan (Studi
Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/ PN.Tjp)
Teori Pertimbangan Hakim yang terkait dalam kasus ini, yaitu:
Teori pertimbangan hakim pendekatan keilmuan titik tolak dari
teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus
dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan
semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak
boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus
dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan
keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.
Teori pertimbangan hakim Teori Ratio Decidendi adalah teori ini
didasarkan

pada

landasan

filsafat

yang

mendasar,

yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Analisis

perbuatan

pelaku

dalam

Putusan

Nomor:

13/Pid.B/2019/PN.Tjp tidak sesuai, tetapi terhadap perbuatan pelaku
memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu barangsiapa,
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki, secara melawan
hukum. Terkait didalam kasus ini peneliti tidak setuju karena
terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
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yang dilakukan pada waktu malam hari dan dengan cara mendobrak
pintu hingga rusak adalah rumusan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3
dan 5 KUHP.
Terhadap

pelaku

berdasarkan

Putusan

Nomor:

13/Pid.B/2019/PN.Tjp, maka sebaiknya hakim memakai Pasal 363
Ayat (1) ke-3 dan 5 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun. Hal ini terdakwa melakukan suatu tindak pidana
pencurian pemberatan karena terdakwa melakukan pencurian pada
waktu malam hari dan dengan cara mendobrak pintu dimana barang
tersebut yang akan dicurinya sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3
dan 5 KUHP.
Adapun

unsur-unsurnya

sebagai

berikut,

barangsiapa,

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki, secara melawan
hukum, diwaktu malam hari, dan dengan cara merusak pintu.
b. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan (Studi
Putusan

Nomor

13/Pid.B/2019/PN.Tjp)

bahwa

disini

hakim

menggunakan teori-teori yang ada didalam teori pertimbangan hakim
adalah teori yang pertama yaitu, Teori Keseimbangan merupakan
adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan
kepentingan terdakwa, yang kedua Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
adalah putusan hakim yang menyesuaikan dengan keadaan dan pidana
yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, yang ketiga Pendekatan
Keilmuan adalah hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan
instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum
dan wawasan keilmuan hakim, teori yang keempat Teori Pendekatan
Pengalaman adalah pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat
mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam
suatu perkara pidana, teori yang kelima Teori Ratio Decidendi adalah
landasan dasar pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan
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segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, teori yang keenam
Teori Kebijaksanaan adalah teori yang berkenaan dengan putusan hakim
dalam perkara di Pengadilan anak.
Dari teori Pertimbangan Hakim tersebut hanya dua teori yang
dipakai yaitu, Teori Pendekatan Keilmuan dan Teori Ratio Decidendi,
sedangkan teori lainnya tidak karena tidak terkait dengan kasus
tersebut.
2. Saran
Seharusnya hakim lebih cermat dalam memutus Pasal yang
didakwaakan kepada terdaka. Dalam menentukan Pasal yang ditujukan
kepada perbuatan terdakwa harus didahului dengan kehati-hatian atau teliti
dalam menentukan Pasalnya. Sebagaimana dalam kasus ini, dimana
perbuatan pelaku tidak hanya melakukan suatu tindak pidana pencurian
biasa, tetapi perbuatannya adalah pencurian dengan pemberatan, jadi
seharusnya dikenakan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP.
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