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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum bertujuan untuk untuk terwujudnya ketertiban 

dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dengan 

adanya hukum. Masyarakat memerlukan rasa aman dan nyaman dari berbagai 

tindak pidana yang ada dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang 

sering terjadi di masyarakat antara lain, tindak pidana pencurian, tindak 

pidana penggelapan, ataupun tindak pidana pembunuhan. Kejadian tindak 

pidana pencurian hampir sering dijumpai dalam masyarakat akibat kurangnya 

kewaspadaan dari masyarakat itu sendiri sehingga peluang tindak pidana 

pencurian semakin mudah dilakukan oleh pelaku pencurian. Tindak pidana 

pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.
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Seperti contoh kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 

93/Pid.B/2019/PN.Pti, dengan terdakwa berinisial L Bin S yang didakwa 

melakukan tindak pidana pencurian kayu milik E, yang juga Kepala Desa 

Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Pada hari Sabtu 06 April 2019 

sekitar pukul 08.50 WIB, saksi korban sedang melakukan pengecekan 

pembangunan gorong-gorong disekitar lahan kebun miliknya di Desa Srikaton 

Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Sesampainya di kebun saksi korban melihat 
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melihat ada beberapa pekerja yang sedang memotong pohon milik saksi 

korban yang tumbuh dilahan milik saksi korban yaitu E. 

Pada perkara tersebut diketahui bahwa 5 (lima) orang itu adalah R 

alias J bin S, S alias T bin T, W bin S, S bin J dan L bin S. Sebelumnya 

terdakwa L bin S telah menjual 5 (lima) batang pohon kayu jati dan 1 (satu) 

batang pohon kayu nangka kepada R alias J bin S seharga Rp. 1.050.000,00 

(satu juta lima puluh ribu rupiah). Terdakwa L bin S mengatakan bahwa 

pohon-pohon tersebut adalah miliknya yang berasal dari neneknya yang telah 

meninggal yaitu N. Terdakwa L bin S tidak tahu bahwa tanah peninggalan 

neneknya telah dijual kepada E, yang juga Kepala Desa Srikaton, Kecamatan 

Jaken, Kabupaten Pati. Kakak terdakwa juga tidak mengetahui kalau tanah 

tersebut telah dijual namun ternyata kepemilikan tanah tersebut sudah 

berpindah tangan. 

Tindak pidana pencurian kayu yang terjadi di Desa Srikaton, 

Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dengan terdakwa L bin S dapat diuraikan 

sebagai berikut: kata “mengambil” mempunyai arti dengan sengaja (dollus) 

menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya. Penebang kayu belum dapat 

dikatakan mengambil, akan tetapi baru percobaan. Pemilihan Putusan 

Pengadilan Negeri Pati Nomor: 93/Pid.B/2019/PN.Pti, dengan alasan bahwa 

berdasarkan pengamatan penulis sebelum penulisan proposal kasus tersebut 

layak diteliti, mengingat status kepemilikan hak atas tanah atas sepengetahuan 

terdakwa, saudara terdakwa dan masyarakat sekitar belum terjadi pengalihan 
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hak sehingga patut diduga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak 

didasari niat jahat untuk mencuri kayu milik saudara E. mengenai fakta-fakta 

persidangan dan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam 

Pasal 362 KUHP nantinya akan penulis analisis dengan perundang-undangan 

yang ada, baik KUHP ataupun KUHAP. 

Perbuatan pidana berupa pencurian kayu telah terjadi apabila sudah 

terjadi perpindahan tempat. Sebelum pohon ditebang, pohon merupakan 

benda tidak bergerak (onroerend goed). Setelah ditebang dan berpindah 

tempat menjadi (roereng goed). Kata “mengambil” merupakan proses 

membawa barang-barang itu dari tempat asalnya yang kemudian dibawa atau 

berpindah ketempat lainnya. Jadi barang tersebut harus terlebih dulu diangkat 

dan dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lainnya, sehingga barang tidak 

bergerak seperti tanah, ataupun rumah tidak bisa dicuri.
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Dari konstruksi tindak pidana pencurian sebagaimana terurai di atas, Penulis 

tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Konstruksi 

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Kayu (Studi Kasus Putusan Nomor: 

93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Konstruksi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Kayu 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan Negeri 

Pati)? 

2. Bagaimana Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Kayu 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan Negeri 

Pati)?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Konstruksi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 

Kayu (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan 

Negeri Pati).  

2. Untuk Mengetahui Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 

Kayu (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan 

Negeri Pati). 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

serta berguna sehingga dapat diterapkan. Manfaat dan kegunaan yang 

diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan 

pada pengembangan serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu 

mengenai Konstruksi mengambil serta pembuktian unsur-unsur Tindak 
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Pidana Pencurian Kayu (Studi Kasus Putusan Nomor: 

93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati) khususnya tentang ilmu 

hukum pidana. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik 

kepada pemerintah maupun masyarakat ataupun instansi terkait, baik 

Pengadilan Negeri, Kejaksaan, ataupun Kepolisian Republik Indonesia 

dalam hal pertimbangan hakim serta penerapan hukum dalam perkara 

tindak pidana pencurian di Kabupaten Pati. Kegunaan lain adalah untuk 

mengetahui tentang pembuktian tentang kebenaran materiil apakah 

perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana atau tidak. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang tentang 

permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian, selain itu juga 

dapat dilihat mengenai rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai 

landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok 

permasalahan yang terdiri tinjaua-tinjauan putusan hakim, dasar pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, tindak pidana, tindak pidana 

pencurian, bentuk-bentuk kesalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan 

untuk penelitian yang terdiri metode pendekatan, spesifikasi penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menguraikan dan membahas tentang kajian 

penelitian konstruksi unsur-unsur tindak pidana pencurian kayu (studi kasus 

putusan Nomor: 93/Pid.B/2019/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati). 

Permasalahan selanjutnya dianalisis, dengan kerangka teoritik atau kerangka 

analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana hasil 

penelitian agar dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam 

kerangka teoritik yang telah dikemukakan. 
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Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan 

saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


