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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 
Sebagai  negara  kepulauan  yang  mempunyai kurang lebih  17.000 pulau, Indonesia 

memerlukan sarana penghubung antar pulau. Yaitu melalui Pelabuhan penyebrangan PT 

ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) merupakan pelabuhan yang berada 

di wilayah pemerintahan provinsi. Pelabuhan dibangun sesuai dengan konsep tata ruang 

wilayah provinsi.Pelabuhan berada dalam wilayah industri atau daerah yang memerlukan 

akses dalam pelayaran untuk memajukan perekonomian Indonesia. 

 Pelabuhan adalah   tempat  yang  terdiri  atas  daratanatau   perairan  

dengan  batas-batas  tertentu  sebagai tempat  kegiatan  pemerintahan  dan  

kegiatan  pengusahaan yang  dipergunakan  sebagai  tempat  kapal  bersandar,naik 

turun  penumpang,atau  bongkar  muat  barang,berupa  terminal  dan  tempat  

berlabuh  kapal  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan. 

Kepelabuhanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  

fungsi  pelabuhan  untuk  menunjang  kelancaran,keamanan,dan  ketertiban  arus  

lalu  lintas kapal,penumpangatau  barang,keselamatan  dan  keamanan  berlayar,  

tempat  perpindahanserta  mendorong  perekonomian  nasional  dan daerah 

dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 

Kehadiran PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Indonesia Ferry 

dipandang perlu dalam mendukung program pemerintahan terkait mobilitas orang, barang 

dan kendaraan.Hal ini tentu akan meningkatkan wilayah perekonomian di wilayah Provinsi 

dan sekitarnya. Ada beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan serta menunjang kelancaran operasional sehari-hari. 

Program tersebut diantaranya mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait 

sebagai pendukung operasional (misalnya Perum Damri, Dinas Provinsi atau 

Kabupaten).Melakukan pemetaansistem dan prosedur operasioanal pelabuhan termasuk 

pemetaan Zona agar tercipta tata kelola pelabuhan yang aman, tertib, bersih dan 

lancar.Selain itu area pelabuhan akan diatur dan dirancang untuk menjadi pusat area bisnis 
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antar pulau dan menjadi tempat keluar masuknya para wisatawan lokal maupun 

mancanegara.Tidak itu saja fasilitas di pelabuhan ini juga akan disempurnakan dengan 

membangun ruang pusat perdagangan.1 

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudera, sungai atau danau 

untukmenerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang 

kedalamnya.Sedangkan jenis-jenis dari pelabuhan memiliki banyak jenis tergantung dari 

mana segi melihatnya misalnya dari segialamnya yaitu pelabuhan terbuka dan pelabuhan 

tertutup, segi pelayananya yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, segi pelayarannya 

yaitu pelabuhan internasional primer, pelabuhan internasional sekunder, dan pelabuhan 

nasional, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal, segi perdagangan luar negeri yaitu 

pelabuhan ekspor dan pelabuhan impor, segi kapal yang diperbolehkan singgah yaitu 

pelabuhan laut dan pelabuhan pantai, segi wilayah pengawasan beacukai yaitu custom port 

dan free port, segi kegiatan pelayarannya yaitu pelabuhan samudera, pelabuhan nusantara, 

dan pelabuhan pelayaran rakyat, dan segi peranannya yaitu pelabuhan transit dan pelabuhan 

ferry. 

PT ASDP Indonesia Ferry menjalankan peran sebagai angkutan sungai, danau dan 

penyebrangan, dimana ini merupakan salah satu modal  transportasi yang menjadi andalan 

masyarakat. PT ASDPIndonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan jasa angkutan 

penyebrangan dan pengelola pelabuhan penyebrangan untuk penumpang, kendaraan dan 

barang. Perusahaan BUMN  (Badan Usaha Milik Negara) ini mempunyai fungsi untuk 

menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan 

pulau-pulau besar.  

Selain itu juga menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum 

memiliki penyebrangan guna mempercepat pembangunan (penyeberanganperintis).PT 

ASDP Indonesia Ferry memiliki armada kapal sebanyak 119 unit, 35 pelabuhan dan 

didukung lebih dari 4.000 prefesional.Perusahaan ini telah melayani 181 lintasan melalui 30 

Kantor Cabang Operasional. Dan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, PT 

ASDP Indonesia Ferry berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, baik dalam 

membuka akses-akses kepulauan Nusantara maupun dalam peningkatan pelayanan kepada 

pengguna jasa dan seluruh pemangku kepentingan sesuai prinsip-prinsip tata kelola 

                                                             
1 Danang  S. Baskoro,  Lintas Nusa, Edisi 17, Jakarta 2014, h. 18  
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Perusahaanyang baik..2Sejatinya dalam berbagai skala kegiatan konsep ini sedikit banyak 

sudah dilakukan ASDP.Selama dasawarsa lebih, ASDP dengan penuh dedikasi menjadi 

tulangpunggung transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah strategis di Indonesia, 

baik yang berlangsung di sungai dan danau maupun sebagai media penyebrangan handal.3 

Bila ditinjau berdasarkan dari segi penyelenggaraannya yaitu pelabuhan umum dan 

pelabuhan khusus, segi fungsinya pelabuhan dibedakan menjadi pelabuhan laut dan 

pelabuhan pantai, segi penggunaannya pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan ikan, minyak, 

penumpang, barang, militer, dan pelabuhan campuran sedangkan bila dilihat dari letak 

geografisnya dibedakan menjadi pelabuhan alam dan pelabuhan buatan. Untuk pelabuhan 

penyeberangan masuk dalam jenis pelabuhan khusus yang dipergunakan untuk angkutan 

penyeberangan dengan menggunakan kapal ro-ro.Dalam proses bongkar muat kapal ini 

dibutuhkan sebuah dermaga, biasanya berbentuk pelengsengan atau dilengkapi dengan 

movable bridge ataupun dermaga punguntuk mengantisipasi pasang surut air laut. 

Pelabuhan penyeberangan biasanya memiliki loket terdekat diantara dua daerah yang 

dibatasi oleh kawasan perairan atau selat bila terletak di pantai. Sebagai contoh untuk 

pelabuhan penyeberangan  yang terletak di pulau jawa antara lain pelabuhan merak-

bakauheni yang di batasi oleh selat sunda, pelabuhan penyeberangan ujung-kamal yang di 

batasi oleh selat madura, dan pelabuhan penyeberangan ketapang-gilimanuk yang di batasi 

oleh selat bali.4 

Mengalami berbagai era pasang dan surut, industri ferry di Indonesia tetap hidup 

bahkan berkembang.Inovasi pelayanan menjadi bekal mereka bertahan terhadap perubahan 

zaman.5PT ASDP bersiaga penyelenggaraan angkutan lebaran secara umum berlangsung 

lancar dan aman.Jumlah pemudik melonjak sesuai prediksi.Pelabuhan Merak-Bakauheni 

menjelang hari raya Idul Fitri kendaraan semakin mengular di pelataran pelabuhan.Antrian 

pemudik yang berjalan kaki dari terminal bus Merak memasuki loket juga meluber. Inilah 

detik-detik puncak arus mudik dimulai, dimana ratusan pemudik akan menyebrang ke 

Bakauheni hingga pagi menjelang.Karyawan yang bertugas di angkutan lebaran tepat di 

posisinya masing-masing.Petugas loket sibuk menariki uang dan memberikann tiket, 

demikian pengontrolan tiket yang memerikasa tiket penumpang yang menuju tangga ke 

                                                             
2 Danang S. Baskoro,  Lintas Nusa, Edisi 19, Jakarta, 2014, h. 6 
3 Danang S. Baskoro,  Lintas Nusa, Edisi 18, Jakarta, 2014, h. 5 
4www.Indonesiaferry.co.idhttp://wikipedia.org/ASDP_Indonesia_ferry, diakses tanggal 4 

februari 2015, jam 01.45 WIB  
5 Danang S. Baskoro,  Lintas Nusa, Edisi 4, Jakarta, 2011, h. 20 
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atas kapal. Di depan dermaga-dermaga, yang dibantu puluhan petugas keolisian, karyawan 

sigap mengatur arus mudik kendaraan yang naik ke atas kapal yang tengah sandar. 

 Karyawan kapal juga tidak turut membantu mengatur demi kelancaraan dan 

kenyamanan para pemudik yang akan menaiki kapal. Direktur Teknik PT ASDP Indonesia 

Ferry (Persero), Sirajudin Saini, meninjau langsung ke lapangan demi kelancaraan dan 

kenyamanan pemudik.Sambil terus berkoordinasi dengan karyawan PT ASDP (Angkutan 

Sungai Danau dan Penyebrangan) di lapangan. Dengan kekompakan karyawan PT ASDP 

(Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) Merak-Bakauheni yang bertugas, maka 

waktu menunggu untuk ke kapal  jauh lebih singkat.6 

Sederhana dapat dikemukakkan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang 

mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi 

pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.Hal demikian menetapkan hukum pidana 

didalam hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.Dalam pengertian yang 

lengkap dinyatakan (Satochid Kartanegara) bahwa hukum pidana materril berisikan 

peraturan-peraturan tentang berikut.Perbuatan yang dapat mengancam dengan hukuman 

(strafbare feiten) misalnya,mengambil barang milik orang lain dengan sengaja merampas 

nyawa orang lain. Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkatan lain: mengatur 

pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, hukuman apa yang dapat dijatuhkan 

terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau 

disebut hukuman.  

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, 

misalnya Moeljatno mengemukakan bahwa :Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang 

tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar hukum 

larangan-larangan itu dapat dikenakkan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan. 

Menentukan dengan  cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.Pada umumnya hukum 

pidana materiil diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal diatur dalam 

                                                             
6 Danang S. Baskoro, Lintas Nusa, Edisi 3, Jakarta, 2011, h. 22  
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KUHAP.Namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materiil dan 

formal yang lazim disebut hukum pidana khusus. 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana khusus  dan 

pidana umum menyebutkan adanya ciri-ciri tertentu dari hukum pidana khusus. Hal 

demikian sebagai kekhususannya dari hukum pidana dan merupakan penyimpangan 

terhadap hukum pidana umum, misalnya sebagai berikut, peradilan tanpa hadirnya 

terdakwa tidak dikenal dalam hukum pidana umum KUHP. 

Kekhususan atau penyimpangan  hukum pidana khusus terhadap hukum pidana 

umum secara mendalam dapat disimak pada masing-masing perundangan yang 

mengaturnya. Masing-masing undang-undang mempunyai kekhususan sendiri sesuai 

dengan rumusan dan deliknya tetapi ada hal-hal yang sama misalnya peradilan yang 

undang-undang tindak pidana ekonomi, subversi, dan korupsi).7 

Pencurian  menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu; “Barang siapa suatu benda yang 

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling 

banyak sembilan ratus rupiah”. 8 Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintahan Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian. Memutuskan dan menetapkan 

undang-undang tentang pelayaran, dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang 

berbunyi“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”9 

Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga pasal 341. Dengan 

tegas menyatakan bahwa Nahkoda adalah pemimpin kapal. Nahkoda adalah seseorang 

yang sudah menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan penguasaha kapal 

dimana dinyatakan sebagai nahkoda, serta memenuhi syarat sebagai nahkoda dalam arti 

untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “pasal 342” 

secara  ekplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan 

nahkoda, tidak ada yang lain. Jadi apa punyang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab 

                                                             
7Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika,h 7-8  
8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  Tentang Pencurian 
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian   
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Nahkoda, kecuali perbuatan kriminal.Misalkan seorang mualim sedang bertugas 

dianjungan sewaktu kapal mengalami kekandasan.Meskipun pada saat itu nahkoda tidak 

berada di anjungan, akibat kekandasan itu tetap menjadi tanggung jawab nahkoda. Contoh 

lain seorang masinis sedang bertugas di kamar mesin ketika tiba-tiba terjadi kebakaran dari 

kamar mesin.  

Maka akibat yang terjadi karena kebakaran itu tetap menjadi tanggung Jawab 

nahkoda. Dengan demikian secara ringkas tanggung jawab nahkoda kapal dapat dirinci 

antara lain:memperlengkapi  kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara 

layak sesuai prosedur/aturan, membuat kapalnya layak laut, bertanggung jawab atas 

keselamatan para pelayar yang diatas kapalnya.Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama 

tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.Nahkoda kapal juga 

mengemban tugas yaitu sebagai penegak atau abdi hukum yang ada  di atas kapal sehingga 

apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang ada di atas kapal, maka nahkoda memiliki 

wewenang untuk bertindak selaku polisi atau jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak huku, 

nahkoda dapat selaku penegak hukum, nahkoda dapat mengambil tindakan antara lain 

,menahanmengurung tersangka di atas kapal, membuat berit acara pemeriksaan 

mengumpulkan bukti – bukti, menyerahkan acara pemeriksaan dan bukti – bukti serta 

berita acara pemeriksaan. 

Pada pihak polisi atau jaksa di pelabbuhan pertama yang di singgahi.Tugas seorang 

nahkoda kapal sebagai pengawai catatan kapal sipil Jika pada sebuah kapal terjadi peristiwa  

misalnya terdapat kelahiran dan kematian maka seseorang nahkoda kapal berwenang untuk 

bertindak selaku pengawai catatan sipil Tindakan-tindakan apa saaja yanhg harus di 

lakukan oleh seorang nahkoda jika di dalam  pelayaran terjadi kelahiran antara lain : 

membuat berita acara kelahiran kelahiran dengan 2 orang saksi, mencatat terjadi kelahiran 

tersebut dalam buku harian kapal, menyerahkan berita acara kelahiran tersebut pada kantor 

catatan sipil di pelabuhan pertama yang di singgahi  Jika kalau terjadi kematian, membuat 

berita acara kematian dengan 2 orang saksi biasanya perwira kapal, mencatat terjadinya 

kematian tersebut dalam Buku harian kapal.,  

Menyerahkan berita acara kematian pelabuhan pertama yang disinggahi.Sebab-

sebab kematian tidak boleh ditulis dalam berita acara kematian maupun buku harian kapal, 

karena wewenang membuat visum ada pada tanda tangan dokter. 
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Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, berita acaranya diserahkan 

pada Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Negara yang 

bersangkutan.10 

 Dengan ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Diatas Kapal Ferry Merak-

Bakauheni dengan studi kasus putusan pengadilan negeri Lampung Selatan 

no:303/PID.B/2013PN.KLD”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan 

sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti: 

a. Bagaimanakah penegakkan hukum preventif dari pihak petugas kapal 

terhadap pencurian diatas kapal ? 

b. Bagaimanakah penegakkan hukum represifyang di terapkan oleh pihak 

petugas kapal terhadap pencurian diatas kapal ? 

 

I.3  Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk mempertegas 

dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini maka  ruang lingkup dibatasi pada 

penegakkan hukum preventif dari pihak petugas kapal terhadap pencurian diatas kapal dan  

penegakan hukun secara represif terhadap kejahatan pencurian diatas kapal 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

I.4.1  Tujuan Penulisan 

a. Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi bertujuan 

untuk : 

1) Untuk mengetahui langkah-langkah preventif dari pihak petugas kapal 

terhadap kejahatan pencurian diatas kapal 

2) Untuk mengetahui upaya petugas kapal secara reprensif terhadap 

kejahatan pencurian diatas kapal. 
                                                             

10www.blog.nahkoda.comhttp://id.m.wikipedia.org/wiki/nahkoda, diakses tsnggsl 5 januari 
2015, jam 1.45 WIB 
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I.4.2  Manfaat Penulisan 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan 

dalam hukun pidana pada khususnya 

b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-

masalah yang ada dalam tindak pidana pencurian diatas kapal yang di 

lakukan oleh pimpinan perusahaan sebagai badan pengetahuan tambahan 

untuk dapat di baca dan di pelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa 

fakultas hukum. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1  Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnyamerupakan 

abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan 

oleh penelitian. Dalam penulisan ini saya menggunakan teori penegakan hukum 

yaitu : 

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang baik dan bersifat penindakkan 

maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun 

administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat 

melahirkan suasana aman,damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum 

dalam masyarakat,dalam menciptakankondisi agar pembangunan prasana disegala 

sector itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. 11 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat member manfaat atau 

bedaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga 

mengaharpkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. 

Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri,bahwa apa yang dianggap berguna 

(secara sosiologis) belum tentu adilbegitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil, 

belum tentu berguna bagi masyarakat. 

                                                             
11Filzaatika.blogspot.com,Penegakan Hukum, diakses tanggal 4 Febuari 2015. Jam 1.30 

WIB 
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Dalam kondisi demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu 

kepastian hukum, adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum 

tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak.Kenyataan social seperti ini 

memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis 

mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan 

masyarakat perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturanyang 

bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama.Akibatnya kurang 

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.12 

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan proritas revisi atau 

pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sendiri, setidak-

tidaknya melakukandua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan 

pendekatan cultural politis.Melakukan pendekatan prorotas revisi atau 

pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konseptual yang 

berhubungan erat.Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat 

pengatur dan penertiban saja, tanpa menyadari keserasian hubungan dengan 

dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa 

wawasan dan pandangan sistematikyang lebih luas dalam menerjemahkan 

perasaan keadilan hukum masyarakat. Ada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran 

moral masyarakat tentu saja tidaka akan lagi selalusama dengan sebangun dengan 

kesadaran hukum rakyat. Hukum yang di kembangkan dari kita pembaharuan dan 

pembangunan Negara-negara nasionalpun karenanya akan memerlukan dasar 

lainnya. Yang tak selamanya di pungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat 

yang telah ada selama ini. 

Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan 

dimaksud para pragmatisi jelas kalaulah lepas dari kesadaran moral tradisional. 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun 

hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat 

setiap orang bersifat menyamaratakan.Setiap orang yang mencuri harus di hukum 

tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.Sebaliknya keadilan bersifat 

subjektif individualistis dan tidak menyamaratakan.13 

                                                             
12Apeldorn, Van L.J,pengantar ilmu hukum, Jakarta:pradnya Pramita 1986 
13Sudikno Mertokusumo,”Bab-bab tentang penemuan hukum”,(Yogyakarta: Citra Aditya 

Bakti,1993)h 2 
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Menurut Aristoteles mengatakan buah pikirannya “ethica Nicomacea”dan 

“Rhetorica” hukum mempunyai tugas suci yakni memberikan pada setiap orang 

apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat 

bahwa hukum bertugas hanya, membuat keadilan saja.Tetapi anggapan semacam 

ini tidak mudah diperaktekan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan 

hukum seendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak 

akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, 

kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan perkara tertentu. Kaedah 

hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya 

membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu adalah suatu yang 

abstrak, pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit di serahkan kepada hakim.14 

Menurut Hoejhagels R.Mc Iver mengatakan bahwa kejahatan dalam suatu 

masyarakat tidak sama dengan masyarakat lain. Masalah kejahatan merupakan 

masalah yang kompleks dan menarik kompleks, karena bila terjadi suatu tindak 

pidana tidak begitu saja dapat diselesaikan.Banyak hal yang harus di perhatikan 

dalam hal menemukan kebenaran, membuat jelas dan terang suatu tindak pidana 

kejahatan itu termasuk dalam delik. 

Menurut Van Bemmelen mengatakan berbuat sesuatu dengan suatu  barang 

seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu pelaku 

melanggar hukum. 15 Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan 

sebagainya dengan disebutkan hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka 

apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan, dan pada waktu itu 

din ketahui sehingga pelaku lari, orang itu dapat di persalahkan melakukan 

percobaan pencurian karenaperbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat 

dianggap termasuk tahap menjalankan percobaan tindak kejahatan ini perlu di 

kemukkan karena sebetulnya  perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan 

pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.Pencurian dalam pasal 

362 KUHP mendefinisikan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 

                                                             
14 Ibid h 2-4 
15J.b.daliyo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, h 17- 24 
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selurhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki 

secara melawan hukum.16 

 

I.5.2  Kerangka Konseptual 

a. Penerapan adalah suatu tugas yang berhubungan dengan masalah 

tersebut, mendorong sesuatu untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. Dalam definisi lain penerapan adalah 

mempersiapkan kesempatan melaakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebbih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada penghuni  yang 

melanggar peraturan, tata tertib, ketetapan  dan keputusan yang 

diberlakukan disetiap wilayah manapun agar setiap orang atau  warga 

Negara yang diwilayah itu  tidak berbuat semaunya. 

c. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat  khusus, yang telah 

dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan tindak 

pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban 

hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang 

tersebut telahh melanggar suatu peraturan hukum yang di  tegakkan oleh 

negara.17 

d. Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya daapat 

berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan 

kadangkala masih di tambah dengan penyitaan barang-barang 

tertentu,pencabutan hak tertentu serta pengunguman keputusan hakim. 

Dengan dilanggarnya fondasi ketertiban masyarakat tersebut maka 

tentunya  perbuatan tersebut adalahh jahat.18 

e. Tindak pidana adalah keadan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu 

yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya 

                                                             
16  Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 
17 Chidir Ali, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana, Bandung:Armico 1985, h.14  
18 Daliyo,J.B, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Prenhalindo, 2001, h.89  
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maupun menimbulkan akibat. Dalam kata lain yakni tindak pidana berarti 

suatu perbuatan yang mengkibatkan kerusakan yang pelakunya dapat 

dikenakan pidana. 

f. Penegakan hukum adalah hukum yang terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak pidana sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.19 

g. Tindak pidana pencurian adalah sesuai dengan KUHP barang siapa 

mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dengan maksud unyuk dimiliki secara melawan hukum,diancam 

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

denda paling banyak enam puluh rupiah.20 

 

I.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan 

penelusuran dari literature hukum serta menganalisa data primer, sekunder, 

dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dari data-data atau kebenaran yang 

akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum 

tetap. 

a. Sumber data :  

Mengenai jenis data  yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah: 

1) Sumber bahan Hukum Primer 

Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan Perundang-

undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Sumber 

Bahan Hukum Sekunder 

2) Sumber bahan bukum sekunder terdiri dari buku teks,jurnal hukum, 

yurispudensi, hasil peneletian para pakar, atau dengan kata-kata bahan 

hukum diluar bahan hukum primer. 

 
                                                             

19 Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H,M.A, Jakarta, 2007, h.7 
20 Kitab Perundang-Undangan Hukum Pidana Tentang Pencurian  
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b. Metode PengumpulanData 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan hukum primer yaitu 

data yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya 

berdasarkan putusan. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memperlajari skripsi ini, maka penulis perlu 

memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang ditulis dalam tiap 

bab, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. 

Penjelasan dari sistematika tersebut adalah: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Penulis akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PUNCURIAN 

DI ATAS KAPAL FERRY 

Dalam bab ini penulis membahas tentangtinjauan umum kejahatan, 

tinjauan umumtindak pidana, tinjauan umum pelaku,tinjauan umum 

pencurian, pengaturan sertaunsur-unsur yang berkaitan dengan kejahatan 

tindak pidana penanganan pencurian dan sanksinya. 

 

BAB III TINJAUAN PUTUSAN NOMOR:303/PID.B/2013/PN.KLD 

Dalam bab ini akan membahas tentang kasus terdakwa pencurian di atas 

kapal Baruna tntutan jaksa,pertimbangan, hakim dan putusan hakim serta 

tinjauan putusan.  

 

BAB IV ANALISA HUKUM LANGKAH PREVENTIVE DAN 

REFERENSIF TERHADAP PENCURIAN DIATAS KAPAL  

Dalam bab ini akan membahas tentang pengaturan tindak pidana dalam 

penanganan pencurian diatas kapal ferry serta penerapan sanksi pidana 
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menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian dan 

menurut hukum yang berlaku di ASDP  serta sanksi pidananya. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai alternatif jalan keluar 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. 
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