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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan untuk

keperluan itu, hukum pidana harus memiliki kepastian hukum dan bersifat adil

bagi setiap orang, sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang

dirumuskan dalam undang-undang dan atau kitab undang-undang (kodifikasi).

Fungsi hukum pidana adalah untuk menegakkan ketertiban umum dan

melindungi masyarakat. Manusia saling bergantung satu sama lain dalam

kehidupan masyarakat, hal tersebut terkadang menimbulkan benturan-benturan

kepentingan yang satu dengan yang lain dalam masyarakat. Maka munculnya

hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya benturan-benturan yang ada

dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana memiliki sifat yang

memaksa serta mempunyai sanksi bila dilanggar. Sanksi tersebut dimaksudkan

untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar,

sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif, akan tetapi bila terjadi

pelanggaran, maka seketika daya kerjanya berubah menjadi represif.

Penulis dalam hal ini mencoba memberikan penjelasan mengenai tindak

pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan yaitu tindak pidana pencurian

yang mengakibatkan kerugian materiil dalam tindak pidana tersebut yang

berkaitan dengan kasus yang penulis analisis dalam laporan magang ini, dimana

kasus ini merupakan salah satu kasus mengenai pencurian bermotifkan rasa

cemburu, yaitu dengan pihak-pihak antara lain LALA sebagai korban dan
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ELLIAS sebagai terdakwa. Dalam perkara ini ELLIAS dan LALA merupakan

sepasang kekasih. Karena cemburu dan mencurigai adanya pihak ketiga dalam

hubungan mereka maka ELLIAS mengambil handphone milik LALA tanpa

sepengetahuan untuk mengecek isi dari handphone tersebut.

Kemudian setelah melalui proses hukum di pengadilan, maka hakim

memutuskan ELLIAS terbukti bersalah dalam kasus tersebut dan dijatuhi

hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan.

Sedangkan dalam proses persidangan sudah jelas bahwa adanya upaya

damai untuk mengganti kerugian inmateriil , selain itu fakta dipersidangan juga

sudah menunjukan bahwa saksi korban sudah setuju handphone milik saksi

korban dipegang oleh ELLIAS dan pada saat ELLIAS ingin mengembalikan

handphone tersebut, saksi korban malahan menyuruh ELLIAS memegang

handphone tersebut sampai ELLIAS pulang dari Papua. Dan setelah itu ELLIAS

janjian untuk mengembalikan handphone saksi korban namun malahan pada saat

mengembalikan ELLIAS ditangkap polisi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan umum dari hukum acara pidana

adalah berupaya untuk mencari dan menemukan atau setidak-tidaknya mendekati

kebenaran materil yaitu kebenaran sejati (matriel warheid). Hal ini senada dengan

apa yang dikatakan oleh Van Bemmelan dalam bukunya Strafordering Leerbook

van Het Nederlandsch Procesrecht (Undang-undang di Belanda yang memuat

Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana

adalah mencari dan menemukan kebenaran1
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Upaya mencari kebenaran yang materil ini menjadi salah satu perbedaaan

antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata

kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran formal yaitu kebenaran yang

didasarkan pada formalitas hukum, sementara hukum pidana tidak hanya

mendasar pada formalitas hukum semata, tetapi juga harus ditunjang dengan

penggunaan formalitas hukum tersebut di sidang pengadilan dan fakta yang

ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam

memutuskan perkara.

Sebenarnya KUHP secara umum mengatur tindak pidana yang disebut

Pencurian. Untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan pencurian, maka

orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk

mengambil sebagian atau sepenuhnya barang milik seseorang dengan maksud

untuk memiliki dengan melawan hukum.

Berkaitan dengan putusan yang akan dibahas oleh penulis, bagi orang awam

atau yang tidak mengerti akan kaidah hukum maka akan sulit untuk menentukan

apakah putusan hakim sudah sesuai dengan hukum yang sebenarnya dan sudah

memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP.
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1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pembentukan undang-undang dalam menentukan suatu

perbuatan termasuk dalam perbuatan tindak pidana pencurian?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan unsur

kesalahan dan melawan hukum dalam putusan tersebut?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari hasil laporan magang yang disusun

sebagai dokumentasi dari kegiatan magang ini adalah:

1. Memberi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan dan mempraktekan

berbagai teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman dan

pengetahuan secara praktek yang dapat dimanfaatkan nantinya apabila sudah

memasuki dunia kerja sendiri.

3. Melakukan studi langsung mengenai praktek hukum dalam bidang hukum,

khususnya hukum pidana dalam ruang lingkup kerja nyata.

4. Memberi kesempatan bagi penulis untuk berinteraksi secara langsung dengan

orang – orang yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di bidang hukum.

5. Sebagai sarana studi banding mengenai peranan, tugas dan tanggung jawab

seorang konsultan dalam memberikan konsultasi hukum.

6. Memenuhi tugas mata kuliah magang sebagai mata kuliah penutup jenjang S1

atau pengganti mata kuliah skripsi yang berbobot 6 (enam) sks.
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1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat magang yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Mengetahui situasi di dunia kerja khususnya di kantor Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UPH

2. Dapat menerapkan ilmu hukum yang selama ini diperoleh di bangku

perkuliahan dalam kasus konkrit.

3. Memperkaya kajian dalam bidang ilmu hukum

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa fakultas

hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti khususnya dalam

penyelesaian kasus pidana pencurian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ilmu bagi para praktisi hukum yang

berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Memperlajari dan melatih

mahasiswa mengenai penerapan secara praktis di Indonesia mengenai

penyelesaian perkara pidana khususnya perkara pidana penganiayaan serta

dapat membantu para praktisi hukum khususnya yang bergerak di bidang

pembuat undang-undang di dalam penerbitan aturan hukum yang akan

dibentuk.
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1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis mulai melaksanakan magang dari tanggal 18 Agustus 2012. Dengan

hari kerja selasa, rabu, dan kamis dengan ketetapan jam kerja terhitung jam 07.00

– 16.00 WIB.

Tempat pelaksanaan magang penulis berada di kantor Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum FH UPH, Ruko Piazza de Europe, Jl. Imam Bonjol No. 11,

Trocadero, Lippo Karawaci Tangerang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan dan pelaksanaan magang ini secara sistematis membantu para

pembaca dalam memahami uraian-uraian pembahasan yang terdapat di dalamnya,

karena materi yang telah disusun secara baik dan diuraikan secara tepat. Seluruh

uraian yang terdapat dalam penyusunan laporang magang ini, dikemukakan

sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap

bab terdiri beberapa sub – sub, yaitu sebagai berikut:

 



V

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai latar belakang kasus khususnya

tindak pidana penganiayaan, tujuan magang, ruang lingkup dan batasan magang,

waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan penganiayaan secara

bersama-sama dan diuraikan dalam landasan teori dan kerangka konsetual.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR LEMBAGA KONSULTASI

BANTUAN HUKUM UPH

Bab ini berisi penjelasan dan penggambaran secara umum mengenai profil

Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FH UPH (LKBH FH UPH)

BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS

Bab ini berisi kronologis kasus, identitas para pihak, analisa kasus yang

penulis tangani yaitu tentang penganiayaan

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis ingin menyampaikan saran dan kesimpulan

terhadap hasil laporan dan pelaksanaan magang pada Kantor Lembaga Konsultasi

bantuan hukum UPH

 


