
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA 

egara hukum adalah negara yang 

penyelenggaraan kekuasannya     

berdasarkan hukum. Dimana hukum 

berperan penting dalam berdirinya suatu 

negara. Biasanya negara hukum 

menjadikan hukum sebagai fundamental 

negara dalam bentuk kositusi atau 

konvensi. Seperti halnya Indonesia yang 

mengakui dirinya sebagai negara hukum 

yang tercantum dalam naskah UUD 1945 

Pasal 1 ayat (3) yang secara tegas 

berbunyi “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesengajaan (dolus) yaitu 

menghendaki dan menginsyafi terjadinya 

suatu tindakan berserta akibatnya. Dalam 

pengertian ini disebutkan bahwa 

kesengajaan diartikan sebagai 

menghendaki dan menginsyafi, artinya 

seseorang yang melakukan suatu tindakan 

dengan sengaja, harus menghendaki serta 

menginsafi tindakaan tersebut. Dapat 

dikatakan bahwa kesengajaan bearti 

kehenda (keinginan) untuk melaksanakan 

suatu tindakan yang didorong oleh 

pemenuhan nafsu dengan kata lain bahwa 

kesengajaan ditunjukan terhadap suatu 

tindakan. Ada tiga bentuk kesengajaan, 

yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud 

(opzet als oogmerk) 2. Kesengajaan  

 

 

 

 

 

 

sebagai kepastian (opzet als 

zekerheldbewustzijin) 3. Kesengajaan 

sebagai kemungkinan (dolus eventualis). 

Dari sifatnya jenis kesengajaan ada dua 

jenis, yaitu: 1. Dolus malus, dolus malus 

adalah seseorang yang melakukan suatu 

tindak pidana tidak saja ia hanya 

menghendaki tindakannya tetapi juga ia 

menginsyafi bahwa tindakannya itu 

dilarang oleh undang-undang dan 

diancam dengan pidana. Dalam hal ini 

aparat penegak hukum diwajibkan untuk 

membuktikan bahwa pelaku benar-benar 
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menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang. 

2. Kesengajaan yang tidak mempunyai 

sifat tertentu, maksud dari halini yaitu 

dalam hal seseorang melakukan suatu 

tindak pidana tertentu cukuplah jika 

hanya menghendaki tindakannya dengan 

arti lain penegak hukum cukup melihat 

hubungan antara kejiwaannya dan 

tindakannya. 

Dari dua jenis kesengajaan 

berdasarkan sifat jenis kesengajaaan, 

yang pertama sudah tidak dianut lagi oleh 

hukum pidana indonesia sedangkan jenis 

kesengajaan yang kedualah yang dianut 

oleh hukum pidana indonesia sebagai 

pembuktian terhadap pelaku tindak 

pidana dengan melihat hubungan 

kejiwaan dan tindakan pelaku. 

Dalam ilmu hukum pidana tidak 

mengenal yang namanya tidak sengaja 

melain dalam ilmu hukum pidana 

mengenal istilah culpa (kelalaian). 

Menurut wirjono dalam asas-asas 

hukum pidana di indonesia, arti kata 

culpa adalah kesalahan pada umumnya. 

Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum 

mempunyai arti teknis yaitu, suatu 

macam kesalahan si pelaku tindak pidana 

yang tidak seberat kesengajaan namun 

karena kurang berhati-hati sehingga 

akibat yang tidak disengaja terjadi. 

Dalam buku J.Remmelink dalam buku 

hukum pidana indonesia menerangkan 

bahwa siapa karena salahnya melakukan 

kejahatan berarti tidak mempergunakan 

kemampuannya yang seharusnya 

dipergunakan. Dalam buku Van Hamel 

kelalaian dibagi atas dua jenis yaitu 

kurang melihat ke depan yang perlu dan 

kurang hati-hati yang perlu. Yang 

pertama terjadi jika terdakwa tidak 

membayangkan secara tepat atau sama 

sekali tidak memangkan akibat yang 

terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik 

picupisto karena mengira tidak ada isinya 

padahal ada. 

 Contoh kasus: majelis hakim 

menyatakan terdakwah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

karena kelalaianya mengakibatkan korban 

meninggal dunia dan menjatuhkan pidana 

penjara selama empat tahun. Dalam kasus ini 

majelis hakim menguti pertimbangan yaitu 

menyatakan bahwa culpa mengandung dua 

syarat yaitu tidak menduga-duga sebagaimana 

diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan 

penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh 

hukum. Mengenai tidak menduka-duga 

sebagaimana diharuskan oleh hukum, ada dua 

kemungkinan yang terjadi yaitu terdakwah 

berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena 

perbuatannya, padahal pandangan tersebut 

kemudian ternya tidak benar dan terdakwa tidak 

sama sekali mempunyai pikiran bahwa akibat 

yang dilanggar mungkin timbul karena 

perbuatannya.. 

Sengaja dan lalai merupakan bagian dari 

asas kesalahan dalam hukum pidana yang 

menunjukan hubungan batin antara niat dan 

perbuatan pelaku.karena unsur kesalahan baik 

sengaja maupun tidak sengaja (lalai) seseorang 

dapat dipidana bukan hanya karena perbuatan 

nya bersifat melawan hukum. 
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KASUS PENCURIAN 

Tindak pidana merupakan sebuah 

salah satu bentuk dari “perilaku yang 

menyimpang di masyarakat” yang akan 

senantiasa ada dan melekat pada setiap 

element masyarakat. Perilaku 

menyimpang tersebut merupakan suatu 

ancaman nyata terhadap suatu norma dan 

kaidah sosial sebab norma itu adalah 

pondasi dari kehidupan dalam masyarakat 

dalam menciptakan keteraturan sosial, 

sebab apabila dibiarkan dapat 

mengakibatkan goncangan individual 

maupun goncangan sosial dan merupakan 

ancaman yang kongkret atau potensial 

bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 

Dalam kerangka demikian, Marc Ancel 

berpendapat bahwa tindak pidana adalah 

“a human and social problem” Artinya,  

 

 

 

 

 

tindak pidana bukan hanya merupakan 

masalah sosial, melainkan juga 

merupakan masalah kemanusiaan. 

Mengambil suatu benda baik itu 

berwujud maupun tidak berwujud 

kepunyaan orang lain secara tidak sah 

dan melawan hukum. Hukuman yang 

mengatur mengenai pencurian terdapat 

dalam Pasal 362 KUHP : “Barangsiapa 

mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau denda paling 

banyak enam puluh rupiah”. Di pasal itu 

termaktub “barang siapa” sehingga bisa 

diartikan siapapun atau semua orang yang  

 

 

 

 

 

melakukan perbuatan pidana, dan 

melanggar perbuatan yang mana sudah 

ditentukan perundang undangan dimana 

oleh Lamintang. 

Kalimat perbuatan mengambil 

diartikan bahwa barang tersebut berada 

tidak pada pemilik yang sah. Hal itu 

dimulai sejak seseorang berusaha 

melepas sebuah benda dari yang memiliki 

kemudian maka selesainya perbuatan 

tersebut apabila sebuah benda sudah 

berpindah dari tempat asalnya. Bisa 

disimpulkanberarti mengambil itu adalah 

mengambil dari tempatdimana suatu 

benda itu semula berada atau mengambil 

suatu benda dari penguasaan orang lain. 

Beberapa unsur atau 1. Objektif : 

Keadaan yang menyertai pada benda, 

dimana barang yang bersangkutan secara 
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keseluruhan maupun sebagian kepunyaan 

orang, adanya perbuatan mengambil, 

terdapat objek berupa benda . 2. Subjektif 

: Melawan hukum, ada motif untuk 

memiliki, terdapat suatu maksud. ciri 

sebuah pencurian : 

Ketika unsur unsur diatas 

terpenuhi jelas merupakan sebuah 

pencurian. Sebelum menggali lebih 

dalam dan membedah lebih luas 

mengenai tindak pidana pencurian oleh 

pelaku kleptomania, hendaknya mesti 

mengulas kleptomania terlebih dahulu. 

Kleptomania merupakan sebuah rasa 

dorongan ingin mencuri benda demi 

memenuhi hasrat kepuasan. Gangguan 

impuls dan kelainan adalah penyebab 

kenapa seseorang bisa mengidap penyakit 

kleptomania. Ada sebuah riset yang 

mengatakan bahwa penyakit ini 

disebabkan oleh sebuah impuls dari otak 

si penderita, namun barang barang tidak 

berharga yang umumnya menjadi sasaran 

yang akan diambil oleh si penderita 

kleptomania ini.  

Masa dimana kleptomania ini 

terbentuk itu ketika masa masa remaja 

tapi banyak juga dari beberapa kasus 

kleptomania ini muncul ketika seseorang 

sudah menginjak dewasa, tempat tempat 

yang dimana pelaku kleptomania ini 

beraksi sangatlah tidak terduga, bisa di 

rumah teman atau rumah kerabat, bahkan 

tempat umum sekalipun, Namun 

bersyukur karna kelainan ini langka ada 

pada para pemula  

Apabila kita melihat pada pasal 

yang mengatur tentang pencurian yaitu 

Pasal 362 KUHP. Jelas sudah para pelaku 

yang mengidap gangguan impuls alias 

kleptomania ini dapat dijatuhi sanksi 

hukum berdasarkan pada pasal tersebut. 

 Di dunia hukum pidana ini kita 

mengenal dengan adanya alasan 

pembenar dan juga alasan pemaaaf 

Alasan yang mampu menghapus sebuah 

sifat melawan hukum sebuah perbuatan 

pidana disebut sebagai alasan 

pembenar.Ada juga alasan yang 

menghapus kesalahan si pelaku ialah 

lazim disebut alasan pemaaf.  

Sebenarnya maksud dari teori 

kepastian hukum ini dalam konteks kasus 

yang bahas ini adalah bahwa walaupun si 

subjek hukum ini mengidap penyakit 

gangguan kejiwaan atau impuls 

sebenarnya tetap saja orang yang 

bersangkutan bisa di bawa ke ke ranah 

hukum, namun yang bagaimanakah 

pertanggungjawabanya sedangkan 

didalam ilmu hukum itu sendiri dikenal 

dengan adanya alasan pemaaf yang 

termuat dalam Pasal 44 KUHP. Dimana 

dalam alasan pemaaf ini, menghapus 

kesalahan si terdakwa. Maka imbasnya si 

pelaku tidak bisa dituntut secara hukum 

pidana, dikarenakan si pelaku ini 

terganggu jiwanya atau dianggap kurang 

mampu bertanggung jawab.  

Di Pasal 1365 KUHperdata 

dijelaskan bahwa “ Tiap perbuatan yang 

melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu 
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karena kesalahanya untuk mengganti 

kerugian tersebut.” Sehingga dengan ini 

di walaupun si pelaku tidak bisa dimintai 

pertanggungjawaban secara hukum 

pidana namun si pelaku dapat dimintai 

berupa ganti kerugian kepada si pelaku 

tindak pidana pencurian tersebut. 
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