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Bab XXVII : Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
Pasal 406
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum
membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

UNDANG-UNDANG TERKAIT
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011Tentang Rumah Susun
Pasal 111
(1) Setiap orang yang:
a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di
lingkungan rumah susun;
Penjelasan Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 117
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan
Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. pencabutan status badan hukum.
Penjelasan Pasal 117
Cukup Jelas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
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Pasal 64
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya
bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.250.000.000,00 (satu miliar
dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan Pasal 64
Cukup Jelas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Pasal 78
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha,
tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masingmasing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat
termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.
Penjelasan Pasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (13)
Cukup Jelas
Ayat (14)
Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas,
perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi, dan sejenisnya.
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Ayat (15)
Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat,
perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Pasal 407
(1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari
dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
(2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan
memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu
termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 408
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau
membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegrap, telepon atau listrik,
atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air
atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.

Pasal 409
Barang siapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut
dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan
pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus
rupiah.

Pasal 410
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat
dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 411
Ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Pasal 412
Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih
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dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal
407 ayat pertama.
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