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PENDAHULUAN 

ASPEK HUKUM 

PENCURIAN TENAGA LISTRIK 1 

Oleh : M . HARYANTO , SH., MH 2 

Makalah ini sengaja dibuat untuk memenuhi permintoan Manajer PT PLN 

{Persero) Distribusi Jawa T engah Area Pelayanan & Jaringan Salatiga Nomor : 

102/432/APJ-SLG/2007, tanggal 02 Agustus 2007, dalam Sosialisasi dan 

Pembekalan Pengetahuan Hukum Kepada Pegawai PLN (Persero) APJ 

Salatiga, yang diselenggarakan di Quality Wahid Hotel Salatiga, tanggal 15 dan 

16 Agustus 2007. 

Penulis tidak bermaksud untuk memberikan kuliah tentang hukum, tetapi 

sesuai dengan judul ingin mengingatkan kepada para pegawai PLN, khususnya 

yang bertugas sebagai tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik {P2TL), bahwa 

didalam menjalankan tugas mereka berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai 

penegak hukum maupun menghadapi resiko hukum. 

Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan agar pegawai PLN yang 

melaksanakan tugas P2TL dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat 

meminimalisir resiko hukum yang harus dihadapi. 

PE1!1BAHASAN 

Berbicara aspek hukum dalam pencurian tenaga listrik, maka sebenarnya 

kita tidak lepas berbicara tentang hukum materiil dan hukum formil. 

Hukl!m materiil yang dimaksudi<an adalah ketentuan hukum yang memuat norma 

dan sanksi, dalam hal ini adalah UU Nomor 15 tahun 1985 tentang 

Ketenagalistrikan sebagai pengganti dari Ordonansi tanggal 13 September 1890 

tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk 

· Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Pembekalan Pengetahuan Hukum Kepada Pegawci 
PLN (Persero) API Salatiga, di Quality Hotel Salatiga, tanggal15 Agustus 2007. 

2 Penulis adalah Dosen Hukum Pidana dan Huk:um Acara Pidana, dan saat ini menjabat sebagai Cekan 
Fakultas Hukum UKSW Salatiga. 
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Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listri di Hindia Belanda dar 

KUHP (UU Nomor 1 tahun 1946). 

Sedangkan hi.Jkum formil adalah ketentuan hukum yang memuat tatacara 

bagaimana menerapkan hukum formil atau dengan kata iain !-lukum Acara 
' . 

Pidana, dalam hal ini adalah UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

Berkaitan dengan dua macam hukum tersebut, selanjutnya akan diuraikan 

satu persatu sebagai berikut : 

1. Hukum Materiil 

Hukum materiil yang mengatur tentang pencurian tenaga listrik edalah 

UU Nomor 15 tahujn 1985, juncto UU Nomor 1 tahun 1946. Hal ini perlu 

dikaitkan karena didalam UU Nomor 15 ta~un 1985 mengatur pencu:-ian 

sebagai Lex Specialis, sedangkan UU Nomor 1 tahun 1946 juga mengatur 

pencurian sebagai Lex Generalis, sehingga jika Lex Specialis tidak mengotur 

secara rinci tentang pencurian, maka kita akan melihat Lex Generalisnya. 

Sebelum ada UU ~lomor 15 tahun 1985, tentang pencurian ten~ga 

listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaim3na diatur dalam KUHP, 

yaitu Pasal 362, yang bunyinya sebagai berikut: 

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang Jain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara palfng 
lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". 

Menurut R.Soesilo elemen-elemen Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut : 
a. Mengambil 
b. Sesuatu barang 
c. Seluruhrwa atau sebagian kepunyaan orang lc:.in 
d. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum.3 

Penerapan pidana terhadap perbuatan pencurian tenaga !istrik dengan 

menggunakan Pasal 362 KUHP baru dilakukan sejak tahun 1931, yaitu 

dengan adanya Arrest Hooge Raad tanggal 9 Nopember 1931, diman(:l energi 

3 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Scrta Komcntar-komcntarnya Lenckap 
Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hal 249. 
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listrik atau tenaga listrik disamakan dengan unsur sesuatu barar.g, dimana 

pertimbangan Hakim pada waktu itu dikatakan : 

"Pada pencurian a/iran listrik tidaklah penting apakah orang yang 
menghidupkan a/iran dan dengan demikian mengambil energi, telah berbuat 
demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun uniuk 
dikumpu/kan bagi kepentinvannya sendiri. Pencurian telah se/esai pada s:~at 
diambilnya a/iran listrik itu". 

Pada saat itu masih dipersoalkan tentang perbuatan mengambi:, 

karena mengambil berarti barang yang diambil belum berada dalam 

kekuasaannya, sementara aliran listrik adalah merupakan benda yar.g t1dak 

berwujud yang tidak bisa dipegang, sehingga secara nyata tidak dapat 

dikuasai oleh si pengambil, tetapi hanya dapat dimanfaatkan energinya. 

Dengan adanya UU Nomor 15 tahun 1985 pencurian tenaga listrik 

telah diatur secara khusus, yaitu dirumuskan dalam Pasal 19, yang secara 

lengkap bunyinya sebagai berikut: 

"Barang siapa menggunakan tenaga /istrik yang bukan haknya 
merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud da/am Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana': 

Dari rumusan Pasal 19 tersebut, maka dapat diketahui elemen

elemennya adalah sebagai berikut 

a. Menggunakan 

b. Tenaga Listrik yang bukan haknya 

Memperhatikan rumusan dan elemen-elemen dari Pasal ini, maka 

tentang apa yang dimaksud pencurian tenaga listrik sudah cukup jelas yaitu 

mengguna_kan tenaga l!strik yang bukan haknya. Namun demik!an 

elemen-elemen yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tetap harus dibuktikan. 

2. HUKUM FORMIL 

Berbicara tentang hukum formil ini secara khusus diatur dalam Pasal, 

yaitu Pasal 24 UU Noma:- 15 tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut : 

4 Soenarto Soerodibroto,SH, KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agu!lg dan 
Hoge Raad, Manajemen PT Raja Grafmdo P~rsada, Jakarta, 1:994, hal221. 
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(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dlam Undang
undar,g ini serta peraturan pe/aksanaannya dapat juga di/akukan oleh 
P&jabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang: 

a. Melakukan penelitian atas kebenarw1 /apotun alau l<cletanyuu 
berkenaan dengan tindak pidana di bid~ng ketenaga/istrikan; 

b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan; 

c. Mominta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidar.g 
ketenagalistrikan; 

d. Mela/wkan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan yang daoat 
dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
ketenagalistrikan; 

e. Me/akukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber/aku. 

Memperhatikan bunyi Pasal 24 ayat (2) yang mengatur tentang 

kewenangan penyidik, maka 5 kewenangan tersebut jika dikaitkan dengan 

KUHAP dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikon menurut cara yang 

diatur dalam UU ini (KUHAP). 

b dan c adalah sama dengan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyiaik 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini (KUHAP) untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat 

terang -tentang tindak pidana yang terjadi dan gun a menemukan 

tersangkanya. 

d. Sarna dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan, yaitu: 

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah 

tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan 

pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan 

menu rut cara yang diatur dalam UU ini (KUHAP). 
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Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan 

pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda 

yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. 

e. Sarna dengan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan 

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP beserta penjelasannya. 

Disamping pembahasan tentang hokum materiil dan hokum formil, 

juga akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

3. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN P3TL 

Ada · beberapa hal yang berkaitan dengan tug as Tim P2 TL, berkaitan 

dengan Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut : 

a. Penggeledahan 

Tindakan ini biasanya tidak dapat dilepaskan dengan mem&suki 

rumah dimana secara langsung ataupun tidak selalu berkaitan dengan 

Tim P2TL, pada waktu menjalankan tugasnya, karena untuk menemukan 

Tindakan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1 ). Menurut Pasal 125 KUHAP Terlebih dahulu harus menunjukkan ta.nda 

pengenal. 

2). Menu rut Pasal 33 ayat (3 dan 4) KUHAP, kalau yang akan digeledah 

s8tuju, penggeledahan harus disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan jiko 

menolak penggeledahan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau 

Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi. 

Penggeledahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1 ). Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, maka penggeledahan 

dilakukan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negori, dan tidak per'u 

surat perintah. Hal ini diatur dalam Perjelasan Umum angka 3 huruf b 

dan Pasal 34 ayat (1) KUHAP. 

2). Dalam keadaan tidak mendesak, maka penggeledahan dilakukan 

horus ada: 

a). Surat perintah penggeledahan 

b). Surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri 
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Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf b dan Pasal 33 

ayat (2) KUHAP. 

b. Penyitaan 

Penyitaan biasanya dilakukan sebagai rangkaian kegiatan 
penggeledahan,, .yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambfl 
a/ih atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud aiau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 
da/am penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

Sarna halnya dengan penggeledahan, maka menurut. Penjalasan Umum 

angka 3 huruf b dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, maka penyitaan sah 

apabila ada : 

1 ). Surat perintah penyitaan dan 

2). Surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. 

Tetapi walaupun surat perintah penyitaan dan surat ijin dari Ketua 

Pengadilan Negeri tidak ada, menurut Pasal 38 ayat (2) KUHAP penyitaan 

dapat dilakukan dengan ketentuan: 

1 ). Hanya atas bend a bergerak 

2). Segera melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan 

Negeri untuk mendapatkan persetujuannya. 

Benda yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 KUHAP yang dapat 

digolongkan menjadi 3 yaitu : 

1 ). lnstrumenta delicti 

2). Corpora delicti 

3). Benda lain yang secara langsung tidak ada hubungannya dengan 

tindak pidana tetapi mempunyai alasan kuat untuk bahan pembuktian. 

3. ALAT BUKTI 

Dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 1985 disebut-sebut 

istilah BAHAN BUKTI. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

menu rut I<UHAP hal itu dapat diartikan sebagai : 

a. Barang bukti, dan ini sudah diuraikan di atas, atau 

b. Alat bukti 
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Tentang alat Bukti, KUHAP telah mengatur dalam Pasal 184, dimana alat 

bukti terdiri dari : 

1 ). Keterangan saksi, yang secara rinci selanjutnya diuraikan dalam Pasal 

185. 
' . 

2). Keterangan ahli, yang secara rinci selanjutnya diatur dalam Pasal186 

3). Surat, yang secara rinci diatur dalam Pasal187 

4). Petunjuk, yang selanjutnya diatur dalam Pasal188 dan 

5). Keterangan terdakwa, yang secara rinci selanjutnya diatur dalam Pasal 

189. 

Untuk kepentingan pembuktian perkara pencurian aliran listrik, dari kelima 

alat bukti tersebut, menurut Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya harus 

ada dua alat bukti yang s&h agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

4. PRAPERADILAN 

Pasal 1 butir 10 KUHAP memberikan pengertian praperadilan adalah : 

Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang : 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau · penahanan atAs 

permintaan tersangka atau keluarganya a+'au pihak lain atas kuasanya; 
b. Sah atau tidaknya penghentlan penyidiktln atau penghentisn penuntutan 

atas permintaan demi tegaknya hokum dan keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian a tau rehabilitasi oleh T ersangka a tau 

Keluarganya atau Pihak lain atas kuasanya yang perkaran.va tidak 
diajukan ke Pengadilan. 

Berkaitan dengan alasan praperadilan ini, yang rawan bagi Tim P2TL 

adalah adanya permintaan ganti kerugian dari tersangka, yC3itu dengan 

alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 aya( (1) KUHAP dan 

penjelasannya. 

Pasal 95 ayat (1) bunyinya sebagai berikut: 

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena 
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan iindakan lain tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekelirun mengenai 
orangnya, atau hokum yang diterapkannya. 
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: J. 

Penjelasan Pasal 95 ayat (1) bunyinya sebagai berikut : 

Yang dimaksud dengan 'lJ(erugian karena dikenakan tindakan lain" ialah 

kerugian yang ditimbulkan oleh pemasilkkan rumah, penggeledahan dan 

penyitaan yang tidf3k sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa 

alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. 

PENUTUP 

Demikian makalah ini dibuat semoga bermanfaat bagi para pegawai PLN 

yang tergabung dalam Tim P2TL, dan apabila ada hal~hal yang !idak jelas dapat 

diperjelas dalam diskusi. 

Terimakasih, dan mohon maaf atas kekurangan yang terjadi dalam penulisan 

makalah ini. 

Salatiga, 15 Agustus 2007 

Penulis, 

M . Haryanto, SH., MH 
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