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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah suatu Negara hukum sebagai mana yang tertuang 

dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari Negara 

hukum adalah setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh 

hukum. Hukum mengatur segalah tingkah laku manusia dalam kehidupan 

dengan manusia lainnya. Agar nantinya kehidupan bermasyarakat dapat 

berjalan dengan damai dan tertib aman dan sejahtera. 

Salah satu produk hukum yang dibuat oleh Negara adalah hukum 

pidana. Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum 

untuk: (a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

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

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar hukuman, (b) menentukan kapan 

dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan, (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut.
1
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Pengertian pertama dan kedua pada hal di atas adalah pengertian hukum 

pidana secara materiil. Kemudian pada pengertian kedua, adalah pengertian 

hukum pidana secara formil. Sedangkan sumber hukum pidana terdapat pada 

KUHP dan undang-undang pidana lain di luar KUHP.  

KUHP adalah suatu peraturan tertulis peninggalan kolonial Belanda 

yang mengatur tingkah laku manusia dalam bidang hukum pidana. 

Pemberlakuan KUHP di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya. Undang-

Undang No.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam pasal 1 

disebutkan secara tegas demikian bahwa peraturan-peraturan hukum pidana 

yang berlaku sekarang adalah peraturan-peratuaran hukum pidana yang ada 

pada tanggal 8 Maret 1942. KUHP terdiri dari tiga buku yaitu buku kesatu 

yang mengatur tentang kententuan umum, buku kedua yang mengatur tentang 

pelanggaran, buku ketiga yang mengatur tentang kejahatan. 

Hukum materiil memerlukan sarana agar dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Untuk itu dibuatlah hukum acara pidana. Aturan tentang hal 

tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. 

KUHAP memberikan wewenang kepada pejabat yang ada dalam sistem 

peradilan pidana Indonsia dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana 

maupun proses beracara untuk memberikan sanksi. Pejabat dalam sistem 

peradilan pidana yaitu polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat 

lembaga ini mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Polisi sebagai 

penyelidik dan penyedik yang bertugas mencari dan mengumpulkan fakta-
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fakta di lapangan hingga terang suatu kasus pidana itu. Apabila proses 

penyidikan oleh polisi kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan untuk 

diperiksa syarat-syaratnya guna dibawa kepada proses persidangan. 

Proses persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh 

seorang hakim ketua yang bertugas mendengarkan dan fakta-fakta yang ada 

dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun suatu 

putusan. Selain itu hakim ketua sebagai pimpinan sidang juga wajib mengatur 

jalannya sidang. Segala yang diperintahkan oleh hakim baik terhadap 

panitera, terdakwa, maupun terhadap penuntut umum, harus segera 

dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang 

guna memperlancar jalannya pemeriksaan dan ketertiban sidang.
2
  

Jaksa, penasehat hukum, dan hakim mempunyai peranan penting dalam 

mewujudkan penegakan hukum material. Dibandingkan ketiga penegak 

hukum dalam persidangan, hakim dalam pelaksana penegakan hukum 

terpenting. Fungsi hakim dalam suatu persidangan adalah sebagai pemutus 

perkara apakah nantinya hakim akan menjatukan pidana atau tidak itu 

merupakan kewenangan hakim dalam persidangan. 

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara 

pidana, didalam putusannya haruslah memenuhi syarat maupun ketentuan 

yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan 

diberlakukannya syarat dari penjatuhan putusan tersebut adalah supaya 

putusan hakim tersebut sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                 
2
 Harahap M Yahya, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, hal.113. 
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Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh 

menjatukan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

bener-bener terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Sedangkan dasar dari pemberian putusan lepas dari segalah tuntutan hukum 

terdapat dalam pasal 191 KUHAP. Ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai 

berikut : (1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemriksaan 

disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) 

jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, 

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. (3) dalam hal 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam 

status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali 

karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.   

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang 

dicari para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Untuk 

lahirnya sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur tententu, dan ada 

berbagai jenis putusan yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. 

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 

macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. putusan pengadilan 

adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka 

yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segalah tuntutan 
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hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil 

dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta 

perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah 

antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku 

sebagai putusan. 

Pada umumnya ada 6 (enam) macam unsur obyektif yang terdapat 

dalam rumusan tindak pidana yaitu : 

1. Tingkah laku seseorang (handeling) 

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik 

3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil 

4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de straf  

barheid bepalen) 

5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana 

6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (big komande voorwaarden  

van het straf barheid)
3
 

 

Seseorang yang melanggar aturan hukum yang telah ada akan 

mendapatkan sanksi, arti dari sanksi sendiri adalah hukuman yang diberikan 

kepada pelaku tindak pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya 

sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya. Tujuan pemberian sanksi 

adalah untuk memberikan penderitaan atau nestapa kepada pelaku 

pelanggaran. Salah satu contoh perbuatan yang diatur dalam buku kedua 

KUHP yaitu mengenai kejahatan adalah tindak pidana pencurian. 

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 

362 KUHP yaitu. Barangsiapa mengambil sesuatu barang kepunyaan orang 
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 Suharto, 2002, Hukum Pidana Materiil. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23. 
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lain, dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum. 

Tindak pidana pencurian kadang tidak dilakukan seorang diri. Pencurian 

dapat dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing memiliki peran 

berbeda. Tujuan dengan adanya peran yang berbeda oleh beberapa orang 

adalah untuk memudahkan melakukan aksi tindak pidana. 

Seperti kasus yang terjadi di daerah Kepanjen Malang ini. Berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. : 177/Pid.B/2009.PN.KPJ dengan 

kasus posisi terdakwa Sugeng, S.H., umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

kebangsaan Indonesia, tempat tinggal JL. Panglima Soederman No. 60 

Rt/Rw. 35/09 Dsn Wates Desa Gondang Legi Wetan Kec. Gondang Legi 

Wetan, Kab. Malang, agama islam, pekerjaan swasta. Bahwa kejadian sudah 

1 (satu) tahun yang lalu tepatnya pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2008, 

sekitar jam 14.30, di tanah tegalan di jalan Raya RT 18 RW 06, Desa Undaan, 

Kecamatan Turen, Kab. Malang. Kariono sudah terbiasa membeli buah 

kelapa muda dari Lailil Kusniah, pada saat itu Kariono mau membeli buah 

kelapa muda datang ke rumah Lailil, dan karena tidak bertemu dengan 

pemilik rumah, lalu Kariono kemudian munuju kebun dengan maksud mau 

memanjat pohon kelapa, akan tetapi baru sampai didalam kebun ada seorang 

penjaga kebun bilang bahwa kalau mau mengambil buah kelapa muda, beli 

dulu kepada Sugeng, S.H., setelah itu buah kelapa baru bisa dipetik. 

 Kemudian Kariono bersama Achmadi datang ke rumah Sugeng, S.H., 

bermaksud ingin membeli buah kelapa muda sebanyak 300 buah dan 

disepakati dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu). Setelah 
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menerima uang, Sugeng, S.H., membuatkan kwitansi, lalu mereka pergi dan 

uang hasil penjualan tersebut Sugeng, S.H., menyerahkan kepada Achamadi.  

Sugeng, S.H., menjual buah kelapa muda, karena mendapat kuasa dari 

klien Sugeng, S.H., yaitu Hj. Siyam alias Hj.Salihah, lalu Kariono menuju 

kebun dan memetik sebanyak 250 buah, pada saat Kariono menurunkan buah 

kelapa muda datang Buchori menanyakan kenapa mengambil buah kelapa, 

kata Bochori kebun tersebut adalah milik istri saya yaitu Lailil Kusniah. 

Kariono bilang bahwa sudah membeli buah kelapa muda tersebut dari 

Sugeng, S.H., sambil menunjukkan kwitansi pembelian buah kelapa muda 

dari Sugeng, S.H., Kariono lalu disuruh berhenti dulu memetik buah kelapa 

oleh Buchori, padahal Kariono membeli buah kelapa muda dari Sugeng, S.H., 

sebanyak 300 buah, sesuai dengan kwitansi. 

Kemudian Buchori pulang kerumah, menanyakan kepada istrinya 

apakah kamu menjual buah kelapa muda ke pada Kariono, dijawab saat ini 

saya tidak menjual buah kelapa muda kepada siapapun, dulu pernah tapi 

sudah lama. Buchori datang yang kedua kalinya sekitar jam 05.00 sore ke 

kebun yang ada pohon kelapanya terbut, dengan beberapa orang, yaitu 

Suyono, Ahmad Zainal, Marjoko, ternya disana buah kelapa muda sudah 

dimuat didalam mobel pickup milik Kariono dan siap untuk berangkat untuk 

menjual buah kelapa muda tersbut di pasar Comboran Malang. 

 Bahwa tanah yang ada pohon kelapanya tersebut semula adalah milik 

Pak Laskun yang sudah meninggal dunia pada tahun 2003, selama Pak 

Laskun kawin tidak punyak anak, Lailil Kusniah yang diangkat sebagai anak 
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oleh Pak Laskun sejak umur 5 tahun, setelah Pak Laskun meninggal, Lailil 

yang menguasai tanah itu. Tapi saat ini Hj.Salihah juga menguasai tanah 

tersebut. Ternya sekarang tanah masih jadi sengketa perdata antara Lailil 

Kusniah penggugat melawan Hj.Salihah para tergugat, dan masih dalam 

proses persidangan, belum ada putusan perdata yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap tentang status kepemilikan tanah beserta tanaman yang 

tumbuh diatasnya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa oleh penuntut umum 

didakwa dengan pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) tentang pencurian KUHP, 

Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dalam surat dakwaan pertama. Pasal 

335 KUHP tentang pengancaman untuk melakukan sesuatu, dalam surat 

dakwaan kedua. Tindakan terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya barang 

bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar foto.  

Pada penulisan kali ini, penulis akan memfokuskan penulisan berkaitan 

dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian yang dilakukan dengan penyertaan. Dipilihnya tindak pidana 

pencurian dengan penyertaan sebagai bahan kajian bukan tanpa alasan, hal ini 

dikarenakan jumlah kejahatan pencurian untuk  kota malang sendiri tercatat 

sangat tinggi. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 

pencurian sangatlah bervariasi dan tidak dapat diseragamkan dikarenakan 

berbagai pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam menjatuhkan 

putusan.  

Berdasarkan uraian diatas alasan penulis mengangkat tema putusan 

hakim karena adanya perbedaan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada 
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pelaku tindak pidana pencurian dengan penyertaan. Pada dasarnya 

pembedaan sanksi pidana merupakan suatu hal yang wajar mengingat setiap 

hakim yang memutus suatu perkara tentunya disertai dengan alasan yang 

memberatkan serta meringankan terdakwa, sehingga pada akhirnya hal 

tersebut dapat mengakibatkan pembedaan sanksi pidana. Namun putusan 

hakim sendiri bukanlah seperti demikian. Kenyataannya putusan hakim 

sendiri dalam hal ini merupakan suatu pembedaan sanksi pidana tanpa adanya 

alasan yang jelas terhadap pelaku tindak pidana yang mana muatan yang ada 

dalam kejahatan yang ia lakukan memiliki  tingkat berbahaya yang sama atau 

ancaman sanksi pidana yang sama sehingga dapat diperbandingkan.  

Dalam praktiknya sendiri, penegakan hukum di Indonesia masih jauh 

dari kata suatu peradilan yang mampu mewujudkan keadilan di dalam 

masyarakat. Bahkan hukum kita kadang lebih bersifat memihak, dalam artian 

hukum menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan memberikan keuntungan 

tersendiri bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Hal ini dapat kita liat 

dengan adanya teknik dari pengawasan hakim lalu kode etik hakim yang 

cenderung masih banyaknya ditemukan pelanggaran oleh hakim yang 

bermasalah, selain itu juga kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam 

melakukan pengawasan hakim saat ini. Dari data laporan pengaduan tahun 

2010, tercatat sebanyak 2.361 berkas surat registrasi, pada surat yang 

langsung masuk terdapat 1.742 berkas, sedangkan surat tembusan berjumlah 

5.422, jadi total keseluruhan tercatat 9.525 surat yang tercatat saat ini.
4
 Dari 

                                                 
4
 Adnan, 2010,  “KY gelar diskusi terbatas  metoda pengawasan hakim”, 
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pelanggaran-pelanggaran hakim yang bermasalah tersebut sebagian besar 

berkaitan dengan penerapan hukum yang kurang tepat sehingga menimbulkan 

putusan hakim yang kurang baik dalam penegakan hukum kita saat ini. 

Sehingga menimbulkan isu-isu yang kurang sedap di dunia peradilan kita 

seperti suap-menyuap penegak hukum dan mafia peradilan yang marak 

menjadi perbincangan di berbagai media. 

Sanksi pidana sendiri merupakan wujud pengingkaran yang sangat 

nyata terhadap asas Geen Straf Zonder Schuld, karena dalam putusan  sendiri, 

sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sangatlah berbeda 

antara yang satu dan lainnya, walaupun tindak pidana yang dilakukan sama 

atau memiliki ancaman bahaya yang sama dan hal tersebut dilakukan tanpa 

dasar pembenaran yang jelas. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas 

Geen Straf Zonder Schuld karena asas ini sendiri menitik beratkan pada 

persamaan di muka hukum, sedangkan dengan adanya putusan ini sendiri 

menimbulkan perasaan yang tak adil di masyarakat dan tentunya bagi pelaku 

tindak pidana karena pembedaan sanksi pidana yang terjadi. 

Dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk 

mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Proses peradilan di 

Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menetapkan harkat dan martabat 

manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-

hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan 

                                                                                                                                      
http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3635%3Aky-

gelar-diskusi-terbatas-metoda-pengawasan-hakim-

&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in, 28 juli 2011. 

http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3635%3Aky-gelar-diskusi-terbatas-metoda-pengawasan-hakim-&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in
http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3635%3Aky-gelar-diskusi-terbatas-metoda-pengawasan-hakim-&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in
http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3635%3Aky-gelar-diskusi-terbatas-metoda-pengawasan-hakim-&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in
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untuk mengungkap suatu perkara baik pada pemeriksaan seperti penyelidikan 

dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Adapun 

tujuan dari pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya 

kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas 

dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan 

berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas. Akan tetapi perkara akan 

dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata 

lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu segala hak-haknya yang 

dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan atau 

putusan hakim pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan tersebut 

dilaksanakan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahasnya dalam 

bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN 

LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN PENYERTAAN 

(Studi Terhadap Putusan Hakim No. 177/Pid.B/2009/PN.KPJ)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan 

permasalahan sebagai berikut.  

1) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan 

dengan penyertaan dalam Putusan Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.KPJ 

mengikuti hukum formil yang diatur dalam pasal 197, 183, 184, 191 ayat 

(2) KUHAP? 

2) Apakah putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam Putusan Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.KPJ 

mengikuti syarat materiil dan asas “Geen Straf Zonder Schuld” dalam 

pertanggung jawaban pidana? 

C. Tujuan Penelitian 

1) Menganalisis sejauh mana kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim 

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak 

pidana pencurian yang dilakukan dengan penyertaan dalam Putusan 

Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.KPJ mengikuti hukum formil yang diatur 

dalam pasal 197, 183, 184, 191 ayat (2). 

2) Menganalisis sejauh mana kesesuaian antara putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam Putusan Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.KPJ 

mengikuti syarat materiil dan asas “Geen Straf Zonder Schuld” dalam 

pertanggung jawaban pidana. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penelitian 

ini adalah sebagi berikut ini : 

1. Manfaat Secara Teoritis. 

Dengan adanya peneliti ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya mengetahuai lebih dalam 

mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak 

pidana pencurian dengan penyertaan. 

2. Manfaat Secara Praktis. 

a. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan dalam 

bidang ilmu hukum, selain itu juga diharapkan memperluas, 

meningkatkan, mengkaji dan menggali kemampuan dalam wawasan ilmu 

khususnya ilmu hukum. 

b. Bagi Hakim 

Sebagai sumbangan pemikiran kepada hakim dalam putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum.  

c. Bagi Masyarakat  

Sebagai wawasan kepada masyarakat dasar / landasan apa yang dipakai 

oleh hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 

d. Bagi Akademis 
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Diharapkan penelitian ini dapat berguna, utamanya dalam rangka 

menambah wawasan ilmu hukum, khususnya terhadap  putusan hakim 

mengenai perkara putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap 

tindak pidana pencurian dengan penyertaan. 

E. Metode Penelitian  

1) Jenis Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis 

normatif (legal research), yang bertujuan untuk menganalisa suatu 

permasalahan yang pokok, permasalahan yang mengacu pada penerapan-

penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, 

sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai berifat rasional dan 

obyektif.
5
 

2) Jenis Bahan Hukum. 

a) Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
6
 atau 

yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-

undangan, catatan-catatn resmi dan yang telah di peroleh Putusan Hakim 

Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.KPJ, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                 
5
 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 

29. 
6
 Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 

13.   
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Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

b) Bahan Hukum Sekunder : Yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-

undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
7
 dan 

serta sumber-sumber lain yang barkaitan dengan permasalahan antara lain 

majalah, buku-buku, literatur-literatur, kamus hukum, artikel-artikel 

internet, serta dokumen-dokumen atau berkas dari instansi setempat dalam 

hal ini putusan pengadilan. 

c) Bahan Hukum Tersier : Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.
8
 Bahan hukum yang 

dipergunakan oleh penulis adalah lebih ditujukan kepada pendekatan 

undang-undang dan pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus dilakukan 

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

a) Studi kepustakaan : Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

                                                 
7
 Ibid. hal. 13 

8
 Ibid. hal. 13 
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dipecahkan
9
 untuk memproleh data sekunder yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti berupa Putusan Hakim Nomor : 

177/Pid.B/2009/PN.KPJ.  

b) Dokumentasi : Yaitu dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan  

sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai 

sebagai bukti atau keterangan
10

 dan mengumpulkan data-data yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini terutama putusan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa Putusan Hakim 

Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.KPJ. 

4) Analisa Data. 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang 

dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan 

fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta 

memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual 

dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat 

menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.
11

 Setelah 

peneliti memperoleh data kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis 

dengan mengunakan metode analisa secara isi serta analisa kesesuaian 

terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian yang dilakukan dengan penyertaan dalam putuasan 

No.177/Pid.B/2009.PN.KPJ, serta hukum formil yang diatur dalam pasal 197, 

183, 184, 191 ayat (2) KUHAP, syarat materiil dan asas geen straf zonder 

                                                 
9
 Nazir, 1988, Metode Penelitian, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 111. 

10
 Sri Wahyuni, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai  Pustaka, Jakarta, hal. 342.   

11
 Soerjono, Soekarto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 28. 
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chuld yang nantinya dari analisa putusa tersebut dapat menjawab 

permasalahan di dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-

masing terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu 

pembahasan sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika 

dari penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penelitian menguraikan mengenai Putusan dan ruang 

lingkupnya, Pengertian, Jenis-jenis, Syarat-syarat putusan pengadilan, Pengertian 

tindak pidana, Tindak pidana pencurian, Unsur-unsur tindak pidana pencurian, 

Pengertian penyertaan, Jenis-jenis penyertaan, Asas geen straf zonder schuld, 

berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-

Undang Republik Indonsia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.   
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 BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi suatu pembahasan tentang posisi kasus dan putusan 

hakim, Serta Dasar Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara putusan 

Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 177/PID.B/2009/PN.KPJ. 

 BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu penutup 

yang di dalamnya meliputi dari kesimpulan dan rekomendasi/saran tentang 

kesimpulan yang telah dipaparkan di dalam penulisan skripsi ini dan untuk 

selanjutnya menjadi dasar untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) dari 

Universitas Muhammadiyah Malang. 


