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Kaidah Yurisprudensi :
Unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi,
melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah
penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa.
Anotasi Oleh : Niken Savitri
BATAS TERPENUHINYA DELIK PENCURIAN DAN PERCOBAAN PENCURIAN
Isu hukum yang diangkat dalam perkara ini adalah kejelasan batasan antara perbuatan percobaan dalam delik
pencurian dan telah terpenuhinya delik pencurian, khususnya pada penafsiran unsur 'mengambil'.
Kasus posisi dalam perkara tersebut memperlihatkan terdakwa yang telah merusak kunci sebuah motor dan
mencoba memindahkan motor tersebut sejauh 5 meter. Pertanyaannya, apakah bila pada saat melakukan
pemindahan motor tersebut pelaku tertangkap tangan mengambil motor yang bukan miliknya, apakah pelaku dapat
dikategorikan melakukan percobaan pencurian atau memenuhi delik pencurian?
Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur &lsquo;mengambil&rsquo; dalam delik pencurian
tidaklah harus dipenuhi dengan adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi
obyek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya terdakwa. Dalam hal ini
objek pencurian berupa motor telah bergerak sejauh 5 meter dari tempatnya semula, sebelum kemudian terdakwa
diketahui oleh khalayak mengambil barang yang bukan miliknya.
Seperti diketahui, Pasal 53 KUHP merumuskan percobaan sebagai 'mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan
semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.' Dari rumusan tersebut diketahui bahwa untuk dapat dikatakan
melakukan percobaan atas suatu tindak pidana (kejahatan) seorang pelaku harus memiliki niat, perbuatannya
telah dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan dan perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak
dari pelaku sendiri. Menjadi penting bagi hakim untuk dapat melihat batas antara perbuatan pelaku masih dalam
kategori percobaan, atau telah memenuhi semua unsur delik atau dinyatakan telah melakukan delik selesai.
Dalam perbuatan pencurian, seperti dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, pencurian telah dinyatakan selesai bila
pelaku telah selesai melakukan proses &lsquo;mengambil benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum&rsquo;. Dalam praktek, mengambil dengan maksud untuk
memiliki secara melawan hukum, yang menjadi unsur selesainya suatu delik pencurian, menjadi tidak terlalu jelas.
Terutama bila pada saat telah memegang atau memindahkan barang milik orang lain dengan maksud memiliki
secara melawan hukum, pelaku kemudian diketahui oleh khalayak ramai sehingga perbuatan memiliki secara
melawan hukum belum dilanjutkan dengan cara memindahkan kepemilikan misalnya atau membawa pergi. Dalam
kasus tersebut di atas, benda yang menjadi obyek pencurian adalah sepeda motor. Sepeda motor tersebut telah
dirusak kuncinya dan dipindahkan sejauh lima meter, namun belum dikendarai pelaku dan dibawa pergi. Dalam
keraguan antara apakah pelaku yang telah selesai secara sempurna melakukan delik pencurian atau hanya
memenuhi percobaan untuk melakukan pencurian, hakim memberikan batasan dan pertimbangan sebagaimana
dinyatakan dalam putusan No. 2206 K/Pid/1990 di atas.
Dalam kasus di atas, pelaku telah memindahkan benda yang akan dicurinya dalam beberapa meter sebelum
kemudian diketahui oleh orang banyak bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik orang lain. Dalam hal itulah
kemudian hakim memberikan batasan antara perbuatan percobaan dan perbuatan melakukan delik pencurian.
Menurut majelis hakim unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan
membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada
di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Menurut pertimbangan hakim apabila terdakwa telah memenuhi

unsur &lsquo;mengambil&rsquo; seperti dijelaskan di atas, terdakwa tidak lagi dianggap melakukan percobaan
pencurian meski keseluruhan unsur dari percobaan telah terpenuhi (niat, adanya permulaan pelaksanaan dan
pelaksanaan
tidak
selesai
bukan
karena
kehendaknya
sendiri).
Dengan
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unsur
&lsquo;mengambil&rsquo; di atas, maka bila objek pencurian telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya dari
terdakwa (telah berpindah beberapa meter), maka dianggap pelaksanaan perbuatan pencurian tersebut sudah
selesai. Sehingga perbuatan tidak lagi termasuk ke dalam perbuatan percobaan, tapi telah memenuhi seluruh delik
pencurian. Putusan-putusan hakim lain yang mengikuti putusan yurisprudensi, namun dalam kasus posisi
perkaranya tidak memperlihatkan adanya permasalahan terkait batas antara perbuatan percobaan dan selesainya
delik pencurian. Misalnya dalam putusan-putusan tersebut, objek pencurian telah sepenuhnya diperjualbelikan
oleh pelaku, atau dibawa pergi oleh pelaku seperti yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
443_PID.B_2010_PN.Mdo dimana terdakwa setelah mengambil uang lalu menggunakannya untuk membeli rokok,
bermain di Warnet dan membeli makanan. Sehingga dalam kasus tersebut tidak tepat apabila pertimbangan
Mahkamah Agung tentang batas dari tindak pidana percobaan dan tindak pidana pencurian tersebut diterapkan
karena tidak ada keraguan lagi bahwa unsur &lsquo;mengambil&rsquo; dalam perbuatan tersebut telah terpenuhi.
Demikian juga putusan-putusan lain yang menerapkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor
2206 K/Pid/1990, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 281_Pid.B_2011_PN.TL dan Nomor
77_Pid.B_2012_PN.TL, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 129_Pid.B_2013_PN_KB_Mn dan Nomor
33_Pid_Sos_2014_PN_KB.Mn, dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 34_Pid.B_2016_PN_Bms
dimana dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur
&lsquo;mengambil&rsquo; dalam tindak pidana pencurian secara utuh dengan cara membawa pergi objek tindak
pidana pencurian tersebut atau menjual objek tindak pidana pencurian tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi
apakah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan percobaan pencurian. Dengan demikian pertimbangan dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tidak tepat apabila dijadikan yurisprudensi dan diterapkan
pada perkara-perkara dimana unsur &lsquo;mengambil&rsquo; dalam perkara tersebut sudah jelas terpenuhi dan
tidak ada keraguan apakah perbuatan pelaku adalah percobaan untuk melakukan pencurian atau terpenuhinya
delik pencurian. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tersebut, Mahkamah Agung juga
memperbaiki penerapan hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menilai Pasal 53 KUHP sebagai alasan
pemaaf bagi pembebasan terdakwa. Sebab menurut Mahkamah Agung, dengan percobaan saja terdakwa dapat
dipidana sehingga apabila terdakwa memenuhi perbuatan percobaan pencurian dalam perkara tersebut, terdakwa
tetap harus dipidana. Pertimbangan Mahkamah Agung terkait terpenuhinya perbuatan percobaan sebagai dasar
bagi pembebasan terdakwa, harusnya diperjelas oleh hakim dengan menguraikan apa saja yang dapat dijadikan
dasar dari putusan pembebasan terdakwa (berupa tidak terpenuhinya unsur dalam delik atau bahwa perbuatan
tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana) sehingga dapat diperjelas bahwa bila pelaku dinilai tidak memenuhi
unsur-unsur yang ada dalam delik pencurian dan dinilai melakukan perbuatan percobaan, bukan berarti pelaku
(terdakwa) dibebaskan dari semua dakwaan dan diputus bebas.
Dengan demikian dari jurisprudensi tersebut di atas didapat beberapa kaidah jurisprudensi yang dapat dijadikan
pegangan bagi perkara sejenis, yaitu:
a. Unsur &lsquo;mengambil&rsquo; dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan
membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi obyek dari perbuatan terdakwa tersebut telah
berada di bawah penguasaan sepenuhnya terdakwa.
b. Perbuatan pencurian dianggap selesai, dan dengan demikian tidak termasuk ke dalam kategori percobaan
pencurian bila niat terdakwa terdakwa untuk mengambil benda milik orang lain, niat mana kemudian telah
dilaksanakan dan barang sepenuhnya berada di bawah penguasaan terdakwa.
c. Delik percobaan bukanlah alasan pemaaf untuk membebaskan terdakwa.
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Cahyo Parwoko (Terdakwa) telah mengambil barang berupa sepeda motor yang terparkir di jalan
jurusan Parangtritis milik Suparno dengan menggunakan kunci palsu.
Cahyo Parwoko (Terdakwa) berhasil ditangkap oleh Polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan

1990-00-00

kemudian dilimpahkan ke Kejaksaaan dengan sangkaan pasal pencurian (pasal 362 KUHP). Oleh
Jaksa Penuntut Umum berkas telah lengkap dan kemudian diserahkan pada Pengadilan Negeri
Bantul dan diregister dengan Nomor: 93/AKTA.PID/1990/PN.BTL
Pengadilan Negeri Bantul telah memutus perkara dengan Amar Putusan:
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Cahyo Pawoko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga)
bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

1990-08-27

dari pidana yang telah dijatuhkannya itu;
4. Memerintahkan agar barang bukti 1(satu) kunci kontak palsu dirampas untuk dimusnahkan,
sedang sepeda motor Honda Astrea nomor AB 4330 H dikembalikan pada saksi Suparno;
5. Menghukum kasasi/ Terdakwa untuk mebayar biaya perkara sebesar Rp 500,-.

Terdakwa merasa tidak puas dan mengajukan banding melalui kuasanya dan berkas perkara
diproses di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan register perkara Nomor: 59/PID/1990/PTY.
Pengadilan Tinggi Yogya telah memutus perkara a quo dengan Amar Putusan :
1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Terdakwa Drs. Rochmad tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Agustus 1990 yang dibanding
perkara Nomor: 59/PID/1990/PTY;

MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Pawono tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
1990-09-24

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada Negara;
4. Memerintahkan barang bukti berupa: &bull; Sebuah kunci kontak palsu dirusak; &bull;
Sebuah sepeda motor Honda astrea No.Pol. AB 4330 H dikembalikan pada saksi Suparno;
5. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi sehinga kemudian berkas dikirim oleh
Mahkamah Agung dan diregister dengan perkara Nomor: 2206 K/PID/1990

Mahkamah Agung memutus perkara a quo dengan Amar Putusan:
1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bantul;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 November 1990 Nomor:
59/PID/1990/PTY

MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Cahyo Pawoko tersebut diatas telah terbukti secara sah dan
1993-03-15

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga)
bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa dalam tahanan akan
dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkannya itu;
4. Memerintahkan agar barang bukti 1(satu) kunci kontak palsu dirampas untuk dimusnahkan,
sedang sepeda motor Honda Astrea nomor AB 4330 H dikembalikan pada saksi Suparno;
5. Menghukum kasasi/ Terdakwa untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Pertimbangan Hukum
Bahwa keberratan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan tinggi salah menerapkan hukum dalam
menginterpretasikan unsur mengambil, seharusnya dengan telah terbuktinya disidang unsur niat terdakwa untuk
mengambil sepeda motor orang lain, niat mana telah dilaksanakan dengan cara terdakwa telah berhasil membuka
kunci stang sepeda motor dan kemudian telah pula berusaha menghidupkan mesin karena kunci kontak sudah
berhasil digunakan untuk membuka kunci stang jelas bahwa sepeda motor tersebut telah sepenuhnya berada
dibawah penguasaan terdakwa, seharusnya pengadilan tinggi menyatakan unsur mengambil tersebut telah pula
terbukti. Mahkamah Agung berpendapat, unsur mengambil dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya
perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut
telah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa haruslah dianggap sudah memenuhi unsur tersebut.
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