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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) hal ini di jelaskan 

dalam UUD RI 1945 pasal 1 ayat 3, sebagai negara hukum Indonesia 

menjunjung tinggi keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum. Salah satu 

ciri negara hukum ialah menghormati dan melindungi hak asasi 

manusia.peraturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 27 Ayat (1) UUD 

RI 1945.1 

Sistem hukum indonesia merupakan warisan milik belanda, yang 

menjelaskan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatna tidak terlepas dari 

kemauan masyarakat maupum masyarakat demi menciptakan rasa aman, 

tentram dan damai dalam menjalankan kehidupan. Sejak dahulu sampai 

sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak 

bangsa untuk membangun konstruksi sosial. Peningkatan kriminalitas dalam 

bertbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran di masa 

depan. Kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai  aturan yang 

memberikan perlindungan hak-hak warga negara dalam menjamin kehidupan 

generasi di masa depan. Oleh karena itu,sistem hukum setiap negara pada 

prakteknya  terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat 

                                                           
1 Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. 
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menolaknya.2 Salah satu wujud nyata dari modernisasi dari sistem hukum 

dalam sebuah negara ialah pembaharuan perundang-undangan atau 

pembaharuan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, 

contohnya diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda 

Dalam KUHP, peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di indonesia yang 

bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, seperti 

banyaknya tindak pidana ringan (TIPIRING) banyaknya perkara-perkara 

terutama kasus pencurian ringan yang seringkali nilai barang yang kecil yang 

belakangan ini menjadi sorotan masyarakat, berikut beberapa contoh kasus: 

Seperti yang dialami oleh anak dibawah umur berinisial AAL (15) 

pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, sebagai pesakitan di hadapan meja 

hijau. Ia dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, 

anggota Brimob Polda Sulteng. Hanya gara-gara sandal jepit butut AAL 

terancam hukuman kurungan maksimal lima tahun penjara.  

Proses hukum atas AAL pun tampak janggal. Ia didakwa mencuri 

sandal merek Eiger nomor 43. Namun, bukti yang diajukan adalah sandal 

merek Ando nomor 9,5. Selama persidangan tak ada satu saksi pun yang 

melihat langsung apakah sandal merek Ando itu memang diambil AAL di 

depan kamar Rusdi.3 

                                                           
2 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 

Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1-2 
3 Sabar Hutasoit, Pencuri Sandal Jepit 5 Tahun Penjara Koruptor 15 Tahun 

http://www.tubasmedia.com, acces 8 juni 2017 

http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/08404914/AAL.dan.Misteri.Dua.Merek.Sandal.Jepit.Butut
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Kisah sedih juga menimpa Minah ini berawal dari pencurian tiga butir 

buah kakao seberat tiga kilogram yang harganya tidak lebih dari Rp.10.000 

milik di kebun PT RSA 4 yang dituduhkan kepadanya.Saat itu Minah 

berkeinginan menambah tanaman kakao miliknya yang berjumlah 200 batang 

sehingga dia memetik tiga butir kakao di kebun PT RSA dan meletakkannya di 

atas tanah. Akan tetapi, apa yang dilakukan Minah diketahui mandor PT RSA 

4, Tarno alias Nono. Dia pun menegur Minah dan menanyakan perihal kakao 

yang dicurinya.Minah pun mengatakan jika buah kakao yang dipetiknya akan 

dijadikan bibit.4 

Tidak jauh seperti kasus Minah hal yang hampir sama juga terjadi 

kepada dengan terdakwa Manisih, 2 anaknya serta seorang keponakannya, 

memasuki tahap penuntutan. Keempatnya dituntut 1 tahun penjara dengan 4 

bulan masa percobaan karena melakukan pencurian buah randu (kapuk) yang 

harganya jika di uangkan tidak lebih dair Rp.10.000. 5 

Terdapat juga kasus yang menyit perhatian publik yakni Kholil (51) dan 

Basar (40) warga Lingkungan Bujel, Kelurahan Sukorame, Kecamatan 

Mojoroto.Keduanya menjadi pesakitan di pengadilan karena mencuri 1 buah 

semangka dan terancam hukuman lima tahun penjara. Kholil dan Basar pada 

hari ini, Selasa (24\/11\/2009) menjalani sidang perdana. 

Peristiwa itu terjadi 2 bulan yang lalu saat mereka iseng mengambil buah 

semangka di  kebun milik Darwati (34), warga Kelurahan Ngampel, 

                                                           
4 Sumarno, Tiga Butir Kakao Membawa Minah Ke Pengadilan, dalam http://www.antaranews.com, 

acces 8 Juni 2017 
5 Anonim, Pencuri 2 Kg Buah Kapuk Dituntut 1 Tahun Penjara http://news.detik.com  acces 8 juni 

2017 

http://www.antaranews.com/
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Kecamatan Mojoroto. Tak disangkanya, saat akan menikmati buah semangka 

itu mereka kepergol pemilik dan langsung melaporkan keduanya ke polisi.6 

Kota Malang sebagai kota pendidikan juga tidak terlepas dari adanya 

kasus pencurian. Salah satunya yang terjadi di MOG Jalan Kawi Malang, 

dimana seorang perempuan yang bernama Nuna Octaviani 18 tahun, bertempat 

tinggal di Jl. Jodipan Wetan Gang 1 Kota Malang, telah didapati melakukan 

pencurian satu potong pakaian di Center Point MOG Malang yang berharga 

sekitar 120 Ribu. Entah dengan alasan apa dia mencuri, pihak Kepolisian 

Malang Kota meminta kepada pelapor Kardi Wantoko (Pihak MOG) untuk 

melakukan mediasi karena barang yang dicuri itu jumlahnya hanya sedikit.7 

Adapun isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 

memuat, ketua pengadilam wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang 

menjadi obyek perkara dalam perkara  pada tindak pidana ringan (TIPIRING) 

seperti perkara pencurian  apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih 

dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengadili dan 

memutus perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dengan 

menetapakan hakim tunggal serta menggunakan acara pemeriksaan cepat. 

Berangkat dari kemunculan beberapa kasus pencurian yang dalam  

tuntutannya diancam lima tahun penjara meskipun obyek yang dicuri tidak 

memiliki nilai yang cukup tinggi dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah 

                                                           
6Anonim, Gara-Gara Sebuah Semangka Kholil Diancam Penjara dalam https://news.detik.com, 

acces 8 juni 2017 
7   Data Polres Kota Malang 2012 
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Dalam KUHP Penulis tertarik mengkaji 2 (dua) putusan pengadilan yaitu  

putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga dan putusan Pengadilan 

Nomor 102Pid.B/2015/PN.Kpn yang pada kedua putusan ini memiliki 

persamaan yaitu: 

Pertama, pada putusan ini dikeluarkan oleh pengadilan yang sama 

yakni pengadilan Negeri Negara Kedua, obyek barang yang dicuri ialah  berupa  

ayam dan dilakukan oleh dua orang, Ketiga kerugian dari barang yang dicuri 

tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Disisi lain 

terdapat perbedaan dari kedua putusan ini pertama,terdakwa pada putusan 

Pengadilan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga terbukti melakukan pencurian 

berupa 5 ekor ayam ini dituntut dengan pasal 364 sedangkan pada Putusan 

Pengadilan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga terbukti melakukan pencurian 

berupa 1 ekor ayam ini dituntut dengan pasal 363 ayat (1) ke-4.   

Kedua, tindakan hukum yang diambil pada putusan Pengadilan Nomor 

40/Pid.C/ 2017/ Nga.  Dipidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 

selama 3 bulan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Nomor 

102/Pid.B/2015/PN.Nga dipidana selama 4 bulan 5 hari 

Apabila dicermati perbedaan dan persamaan kedua putusan tersebut 

meskipun kedua putusan ini tergolong tindak pidana ringan (TIPIRING) 

namun dalam penegakan hukumnya mengalami disparitas yang sangat 

signifikan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kesesuaian Antara Penerapan Pasal Tindak Pidana Ringan 

Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 

40/Pid.C/2017/PN.Nga Dan Putusan Pengadilan Nomor 

102/Pid.B/2014/PN.Nga? 

2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil Pasca Diterbitkannya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batas 

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP 

Pada Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga Dan Putusan 

Pengadilan Nomor 102/Pid.B/ 2015/PN.Nga.? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan 

dari penulisan hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 02 Tahun 2012 pada Putusan Pengadilan Nomor 

40/Pid.C/2017/PN.Nga dan Putusan Pengadilan Nomor 

102/Pid.B/2015/PN.Nga  

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum majelis hakim 

pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 

tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam 

KUHpidana pada Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga dan 

Putusan Pengadilan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga 
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D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan 

penelitian lebih lanjut terhadap  penegakan hukum terhadap Tindak Pidana 

Pidana Pencurian khususnya pencurian dengan pemberat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan 

tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian, selain itu juga 

sebagai salah satu syarat menyandang gelar kesarjanaan S1 (strata 

satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Instansi Penegak Hukum 

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan oleh 

instansi penegak hukum sebagai wacana untuk membenahi penegakan 

hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan wacana pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai aspek penerapan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 02 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian.  

d. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu hukum 

khususnya tindak pidana pencurian ringan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum untuk 

lebih mengadili secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku terhadap  tindak pidana pencurian ringan 

F. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum 

Socio Legal8. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan pemahaman 

tentang masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan 

lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan 

hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau 

sebaliknya. Terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis ialah Analisis  

Komparatif Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga dan Putusan 

Pengadilan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan ditinjau dari  Perma No 2 Tahun 2012 (Studi Pengadilan 

Negeri Negara). Adapun Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Terkait isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal ini penulis 

menggunakan metode penelitian hukum socio legal  yakni melihat 

efektifitas peraturan, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan 

hukum. 

a. Jenis Bahan Hukum  

                                                           
8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001, hal 23 
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1) Bahan Hukum Primer, Adalah putusan hakim dan wawancara 

hakim . 

2) Bahan Hukum Sekunder, Adalah  bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturatan 

terkait. 

3) Bahan Hukum Tersier, Adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

ensiklopedi,kamus, glossary,dan lain-lain.  

b. Teknik Pengumpulan Bahan hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah model studi kepustakaan (library research). 

Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasi secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.9 

c. Teknis Analisis Data 

1) Analisis isi, berdasarkan teknik ini penulis akan melakukan 

analisis mengenai isi berdasarkan kesesuaian penerapan pasal, 

pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan 

Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga dan Putusan Pengadilan Nomor 

102/Pid.B/2015/PN.Nga Analisis perbandingan, yang dalam 

bahasa inggris disebut comparative analysis yang dalam 

mempelajarinya menggunakan pendekatan  perbandingan, 

                                                           
9 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hal 

392 
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pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi 

perbandingan hukum. Hal ini digunakan penulis dengan cara 

membandingkan kedua kasus pencurian pada Putusan Pengadilan 

Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga dan Putusan Pengadilan Nomor 

102/Pid.B/2015/PN.Nga. Kedua putusan ini memiliki klarifikasi 

kasus yang sama, dakwaan yang sama, objek benda yang dicuri 

sama, namun memiliki putusan yang berbeda. Inilah yang akan di 

bandingkan oleh penulis sehingga menjadi suatu penelitian yng 

dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan hukum. 

2) Analisis kesesuian, analisis dengan teknik ini digunakan oleh 

penulis setelah melakukan analisis isi, analisis perbandingan 

kemudian dilanjutkan dengan analisis kesesuaian yang bertujuan 

untuk melihat Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga 

dan Putusan Pengadilan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga telah 

sesuai dengan hukum yang berlaku 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematika 

penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing terdiri dari 

sub-sub bab. Adapun bab – bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengambilan 

isu hukum ,rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, tujuan 
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penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika 

penulisan dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan mengenai teori dan konsep tentang pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan analisa – analisa yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim dari sudut keadilan dan kepastian hukum , serta dampak 

dari putusan yang di keluarkan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan sekaligus berisi tentang 

saran – saran yang menjadi sumbangan penulis sebagai upaya penemuan 

pemecahan masalah atas isu hukum yang ditulis. 

 


