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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 A. Gambaran Putusan 

1. Posisi Kasus  

Kasus posisi adalah uraian singkat mengenai kronologi atau peristiwa 

suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua putusan yang 

akan dianalisis. Dari kedua putusan tersebut nanti akan diuraikan mengenai 

kasus posisi, dakwaan, tuntutan dan putusan serta penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana dan 

Denda Dalam KUHP. 

Kedua putusan tersebut masing-masing memiliki persamaan perkara 

pencurian  yang jumlah kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000 yang mana 

kedua putusan ini mengandung unsur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 

Tahun 2012 , terdapat perbedaan antara putusan satu dengan lainnya. 

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus 

merupakan mahkota bagi Hakim.  Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus 

menggali beberapa aspek, baik berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, 

tingkat perbuatan pelaku, sampai kepentingan pihak korban dan keluarganya, 

serta rasa keadilan masyarakat sehingga tidak terjadi perbedaan penjatuhan 

putusan (Disparitas). 

Berikut adalah bagan mengenai kasus posisi, dakwaan, tuntutan dan 

putusan secara singkat: 
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2. Tabel Putusan Nomor 40/Pid.C/2017/PN.Nga dan Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga 

NOMOR PUTUSAN POSISI KASUS DAKWAAN TUNTUTAN PUTUSAN 

1. Putusan nomor 40/ 

Pid.C/2017/PN.Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari kamis tanggal 13 april 2017 sekitar 

tpukul 23:00 wita tersangka AHMAD RIZAL 

berangkat bersama dengan tersangka  

AHMAD RAMADHAN Alias RAMANDAN 

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z 

warna Hitam Plat Nomor DK 2118 WZ 

dimana yang mengemudikan adalah AHMAD 

RIZAL, Menuju kebun tempat kandang ayam 

milik saudara ANANG KHOMAINI 

NEGARA di Dsn . Air Anakan, Ds. 

Banyubiru, Kec. Negara, Kab Jembrana dan 

pada pukul 23:00 WITA AHMAD RIZAL 

bersama dengan AHMAD RAMADHAN 

ALIAS RAMANDA membuka kandang 

Dakwaan tunggal 

pasal 364 KUHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyatakan terdakwa 

AHMAD RIZAL dan 

AHMAD RAMADHAN 

Als RAMADAN telah 

terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana 

ringan “pencurian 

ringan”sebagaimana 

diatur dalam pasal 364 

“pencurian barang 

dimana harga barang 

yang dicuri tidak lebih 

dari Rp.2.500.000 

- Menyatakan terdakwa 

AHMAD RIZAL dan 

AHMAD RAMADHAN Als 

RAMADAN telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak 

pidana ringan “pencurian 

ringan” 

 

- Menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan pidana 

penjara selama 2(dua) bulan. 
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2. Putusan Nomor 

102/Pid.B/2015/ PN. 

Nga 

dengan cara mencongkel pintu kandang 

menggunakan sabit dan besi setelah pintu 

terbuka selanjutnya tersangka masuk dan 

mengambil 5 ekor ayam dan dimasukan 

kedalam karung warna putih yang telah 

disiapkan oleh kedua terdakwa dari rumah, 

setelah itu kedua tersangka langsung pergi 

meninggalkan kandang ayam tersebut.  Kedua 

terdakwa ditangkap saat I KETUT GUNADA 

sedang melakukan operasi Pekat (penyakit 

Masyarakat) 2017pada selasa tanggal 30 mei 

2017 sekitar pukul 14:00 wita kemudian 

melakukan penangkapan kepada kedua 

tersangka. 

 

 

Pada hari rabu tanggal 29 april 2015 sekitar 

jam 08:00 wita atau pada waktu-waktu lain di 

bulan april 2015 terdakwa I WAYAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakwaan tunggal 

Pasal 363 ayat (1) 

ke- 4 KUHP 

dengan pidana penjara 

selama-lamanya tiga 

bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Menyatakan terdakwa I. 

I WAYAN PUTU 

SANTIKA ALIAS 

-memerintahkan pidana 

tersebut tidak usah dijalani 

kecuali jika dikemudian hari 

ada perintah lain dalam 

putusan hakim karena 

terpidana sebelum masa 

percobaan selama 3 (tiga) 

bulan melakukan perbuatan 

yang dapat dihukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menyatakan terdakwa I. I 

WAYAN PUTU SANTIKA 

2. Tabel Putusan  Nomor 40/ Pid.C/2017/ PN.Nga 
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SANTIKA alias MALAIKAT melakukan 

pencurian berupa 1(satu Ayam) milik korba I 

WAYAN REMPIG, kejadian tersebut terjadi 

ketika kedua terdakwa mampir ke warung 

korban untuk membeli minuman kemudian 

ketika korban pergi dari warung lalu terdakwa 

I mengambil ayam setelah mendapat perintah 

dari terdakwa II setelah mengambil kedua 

terdakwa lalu pergi kerumah saksi I WAYAN 

MULIA alias PAK MUL untuk menawarkan 

ayamnya seharga Rp.400.00 (empat ratus ribu) 

namun PAK MUL tidak berani membeli ayam 

tersebut, karena gagal menjual ayam lalu ayam 

tersebut disimpan di rumah terdakwa II yang 

rencananya ayam itu dijual untuk menebus 

sepeda motor terdakwa II yang digadaikan, 

namun pada 29 apri 2015 sekira pukul 16:00 

wita para terdakwa di tangkap oleh kepolisian 

sektor pekutatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALAIKAT dan 

terdakwa  II. AGUS 

SUSANTO alias 

DONALD terbukti 

bersalah melakukan 

tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan 

sebagaimana diatur 

dalam pasal 363 ayat (1) 

ke-4 KUHP 

- menjatuhkan pidana 

oleh karenanya terhadap 

terdakwa I. I WAYAN 

PUTU SANTIKA 

ALIAS MALAIKAT 

dan terdakwa  II. AGUS 

SUSANTO alias 

DONALD dengan 

penjara masing-masing 

ALIAS MALAIKAT dan 

terdakwa  II. AGUS 

SUSANTO alias DONALD 

terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana PENCURIAN 

DENGAN PEMBERATAN. 

 

-Menjatuhkan pidana kepada 

para terdakwa tersebut oleh 

karena itu dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) bulan 

dan 5 (lima) hari.  
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selama delapan bulan 

dikurangi selama para 

terdakwa berada dalam 

tahanan dengan perintah 

agar para terdawa 
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C. Pertimbangan  Hukum  

1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 40/ Pid.C/2017/PN.Nga 

a. Barang Siapa 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” 

adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, 

dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;  

Bahwa para terdakwa  yang terdiri dari Terdakwa I AHMAD 

RIZAL dan Terdakwa II AHMAD RAMADHAN  terbukti secara 

benar dan meyakinkan melakukan pencurian ringan pada hari Kamis 

13 April 2017 sekira pukul 23:00 wita bertepat pekarangan milik saksi 

ANANG KHOMAINI NEGARA di banjar Pangkung Buluh, Desa 

Banyubiru, Kec Negara, Kab Jembrana. Para terdakwa terbukti 

mencuri 5 (lima) ekor ayam.  

b. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain 

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub 

unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu 

dibuktikan . Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada 

menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, 

yaitu : Bahwa barang-barang berupa : 5 (lima) ekor ayam 

 



41 
 

c. Dengan maksud memiliki dengan cara melawan hak 

Menimang, bahwa yang dimaksud dengan ”memiliki” 

menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah 

pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik 

barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya 

sebagai pemegang barang itu.  

Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, 

membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan 

sebagainya.Menimbang bahwa,  berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dari keterangan para saksi yaitu Anang Khomaini Negara 

dan Nunun Nadifa, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan 

keterangan para terdakwa, serta keterangan para terdakwa yang 

mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti : 5 

(lima)  ekor ayam, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupter Z 

warna hitam Nomor polisi DK 2118 WZ, maka diperoleh fakta hukum 

pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015  sekitar jam 08.00 WITA, 

bertempat di rumah milik saksi I Wayan Rempig yang beralamat di 

banjar Swastika, Desa Pekutatan, Kab. Jembrana, terdakwa telah 

mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna püutih tanpa 

sepengetahuan atau ijin pemiliknya dari rumah saksi BUL 

INDRAWAN, kemudian dibawa oleh terdakwa keluar melalui pintu 

dapur menuju rumah terdakwa dan terdakwa pergi membawanya ke 

rumah kosong ;  
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d. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta 

lima ratus rupiah) 

Bahwa perbuatan yang dilakukan AHMAD RIZAL dan 

MUHAMMAD RAMADHAN, korban mengalami kerugian sebesar 

Rp.320.000 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan demikian unsur 

ini telah terpenuhi. 

2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/ 

PN.Nga 

Berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat 

bukti berupa barang curian serta barang bukti yang lain, maka terdapat 

fakta hukum sebagai berikut: 

“Menimbang, dakwaan yang disusun merurut dakwaan jaksa 

menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tunggal maka Majelis dalam 

menjatuhkan putusan juga menggunakan instrumen pasal 364 ayat (1) ke-

4 KUHP dalam menjatuhkan putusan” 

Menimbang majelis membuktikan dakwaan tunggal yakni 

melanggar pasal 364 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur sebagai 

berikut: 

a. Barang Siapa 

1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” 

adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-

undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana;  
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2) Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas para terdakwa 

dalam persidangan, telah dibenarkan oleh para terdakwa dan 

sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat 

dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap, sehat   

jasmani   dan   rohani  hal mana dapat diketahui para terdakwa 

mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta  

membenarkan  keterangan para saksi,  sehingga memang benar 

terdakwa 1. I WAYAN PUTU SANTIKA Alias MALAIKAT dan 

terdakwa 2. AGUS SUSANTO Alias DONALD pada hari Rabu 

tanggal 29 April 2015 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di 

rumah milik saksi I Wayan Rempig yang beralamat di banjar 

Swastika Desa Pekutatan, Kab. Jembrana, tujuan para terdakwa 

ingin digunakan sendiri olehnya, terdakwa telah mengambil : 1 

(satu) ekor ayam jantan warna putih ; 

3) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini 

telah terpenuhi 

b. Unsur Mengambil barang sesuatu 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” 

dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas 

suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-

nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” 

pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang 

mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, 
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sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk 

kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang 

akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak 

Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-

PETEHAEM, 1983). 

Menimbang, bahwas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dari keterangan para saksi yaitu saksi, dan ditinjau dalam 

persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa dan keterangan 

terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh 

barang bukti : 1 (satu)  ekor ayam jantan warna putih, 1 (satu) buah 

kurungan/sangkar ayam terbuat dari bambu, 1 satu  buah karung 

plastik warna putih, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat 

warna Putih Nomor polisi DK 2271 ZJ , maka diperoleh fakta hukum 

pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, sekitar jam 08.00 WITA, 

bertempat di rumah milik saksi I Wayan Rempig  yang beralamat di 

Banjar Swastika Desa Pekutatan, Kab. Jembrana, para terdakwa telah 

mengambil barang-barang seperti tersebut diatas, tanpa 

sepengetahuan atau ijin pemiliknya dengan cara Terdakwa  langsung 

membungkukkan badan menghadap keutara sambil memegang 

sangkar selanjutnya terdakwa Putu Santika miringkan sangkar 

tersebut dan setelah sangkar tersebut miring kemudian terdakwa Putu 

santika mengambil ayam tersebut menggunakan tangan kanan dan 

sangkarnya terdakwa Putu Santika taruh lagi, selanjutnya ayam yang 
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sudah terdakwa Putu santika pegang dimasukkan kedalam baju yang 

terdakwa Putu santika pakai dengan tujuan supaya tidak ada yang 

mengetahui/melihat dan selanjutnya terdakwa Putu santika menuju 

sepeda motor Honda Beat warna putih dan terdakwa DONALD sudah 

menunggu di sepeda yang sudah terparkir dipinggir jalan dan setelah 

itu terdakwa Putu santika langsung di bonceng oleh terdakwa 

DONALD menuju kearah selatan ; 

Menimbang,  bahwa dengan demikian unsur “Mengambil 

barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum ; 

c. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain; 

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub 

unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu 

dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dari keterangan para saksi, dan ditinjau dalam 

persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, dan keterangan 

para terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung 

oleh barang bukti : 1 (satu)  ekor ayam jantan warna putih, yang 

diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa pada 

hari Rabu  tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 08.00 WITA, 

bertempat di rumah milik saksi I Wayan Rempig yang 

beralamat di banjar Swastika Desa Pekutatan, Kab. Jembrana adalah 
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milik saksi I Wayan Rempig.-Menimbang, bahwa dengan demikian 

unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. 

d. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum  

Menimang, bahwa yang dimaksud dengan ”memiliki” 

menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah 

pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik 

barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya 

sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” 

misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, 

membelanjakan uang dan sebagainya.Menim bahwa,  berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi yaitu saksi I 

Wayan Rempig, saksi Ni Wayan Winarti, saksi I Wayan Mulia alias 

Pak Mul.  

dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para 

terdakwa, serta keterangan para terdakwa yang mengakui sendiri 

perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti : 1 (satu)  ekor ayam 

jantan warna putih, 1 (satu) buah kurungan/sangkar ayam terbuat dari 

bambu, 1 (satu)   buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah 

sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor polisi DK 2271 

ZJ, maka diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015  

sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi I Wayan 

Rempig yang beralamat di banjar Swastika, Desa Pekutatan, Kab. 
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Jembrana, terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna 

püutih tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya dari rumah saksi 

BUL INDRAWAN, kemudian dibawa oleh terdakwa keluar melalui 

pintu dapur menuju rumah terdakwa dan terdakwa pergi 

membawanya ke rumah kosong ; 

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk dimiliki 

secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum. 

e. Unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. 

1) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

dalam persidangan dari keterangan saksi I WAYAN REMPIG, 

saksi NI WAYAN WINARTI, saksi I WAYAN MULIA alias 

PAK MUL dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan 

terdakwa I. I WAYAN PUTU SANTIKA alias MALAIKAT dan 

terdakwa II. AGUS SUSANTO alias DONALD, bahwa pada hari 

Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 08.00 wita terdakwa I. I 

WAYAN PUTU SANTIKA alias MALAIKAT bersama-sama 

dengan terdakwa II AGUS SUSANTO alias DONALD dimana 

pada keterangan para terdakwa telah diakui pula bahwa 

perbuatannya tersebut tidak dilakukannya seorang diri melainkan 

berkawan 2 (dua) orang, maka dengan demikian unsur Yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah 
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terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa 

berdasarkan keterangan saksi I Wayan Rempig  

3. Analisa putusan Pengadilan Nomor 40 / Pid.C /2015/ PN.Nga 

Dalam putusan Pengadilan Nomor 40 / Pid.C /2015/ PN.Nga polisi 

dan jaksa menggunakan dakwaan tunggal yakni pasal 364 KUHP yang 

berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 

4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila 

tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima 

rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling 

lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh 

rupiah.” 

Dalam putusan pengadilan nomor 43/ Pid.C/ 2017/ PN N.ga. 

berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Rizal dan terdakwa Ahmad 

Ramadhan  bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 5 ekor 

ayam yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan warna merah dan 3 (tiga) 

ekor ayam betina warna coklat tanpa seizin pemiliknya atas nama Anang 

Khomaini Negara. Tindak pidana pencurian ini dilakukan pada kamis 

tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 23:30 wita, dengan cara mencongkel 

pintu kandang menggunakan sabit dan besi  setelah pintu terbuka terdakwa 

selanjutnya tersangka masuk dan mengambil lima ekor ayam dan 

dimasukan kedalam karung warna putih yang telah terdakwa siapkan dari 
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rumah, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan 

kandang ayam tersebut. 

Keterangan saksi Anang Khomaini Negara dan Nunun Nadhifah 

pada hari jum’at tanggal 14 april 2017 sekira pukul 07:00 wita di dalam 

kandang yang terletak dikebun milik saksi yang beralamat di Dsn. Air 

Anakan, DS Banyubiru, Kec. Negara, Ka Jembrana saksi telah kehilangan 

5 (lima) ekor ayam dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan 

warna merah dan 3 (tiga) ekor ayam betina warna coklat, di kebun tempat 

ayamnya hilang tidak ada yang mendiami penjaganya dimana saksi dan 

istri saksi tinggal di lingk. Ketapang, kel. Lelateng, kec Negara, Kab. 

Jembrana, saksi setelah mengetahui telah kehilangan ayam sejumlah 5 

(lima) ekor ayam, saksi berusaha mencari bersama istri disekitar kebun 

namun tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian kepolres Jembrana, 

adapun kerugian saksi sehubungan dengan peristiwa kehilangan lima ekor 

ayam sejumlah Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

Dalam putusan ini berdasarkan semua keterangan saksi dan 

terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan tersebut benar. 

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti dalam kasus pidana 

antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, 

petunjuk. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP “Majelis Hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seoarang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya”. 

Menurut penulis, dalam kasus ini sudah memenuhi Pasal 184 ayat 

(1) KUHAP, dimana terdapat tiga alat bukti yang bisa dijadikan pedoman 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu keterangan terdakwa, 

keterangan saksi, dengan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh 

penuntut umum dalam persidangan, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) 

KUHAP “barang bukti salah satunya merupakan benda yang telah 

dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana”. 

dengan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh penuntut 

umum dalam persidangan, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHAP 

“barang bukti salah satunya merupakan benda yang telah dipergunakan 

langsung untuk melakukan tindak pidana”. 

Barang bukti yang diajukan antara lain 5 ( lima ) ekor ayam 

diantaranya 3 (tiga) ekor ayam betina warna coklat, dan 2 (dua) ekor ayam 

bangkok warna merah, dan  1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha 

Jupiter Z warna hitam dengan No Pol. DK 2118 WZ beserta kuncinya, 

kesemua barang bukti merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa 

melakukan tindak pidana pencurian. 

Namun disini penulis menilai terjadi kekurangan dalam 

menentukan barang bukti, karena dalam putusan ini tidak mencantumkan 

sabit dan besi sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk dapat 
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melakukan pencurian serta barang bukti berupa  karung warna putih yang 

sudah disiapkan oleh para terdakwa. 

Dalam kasus dengan terdakwa Ahmad Rizal dan Ahmad 

Ramadhan alias Ramadhan ini, Hakim Pengadilan Negeri Negara 

menjatuhkan putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang 

diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan 

yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam 

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga 

barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena 

pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. Sebagaimana diatur 

dalam pasal 364 KUHP unsur-unsur telah terpenuhi dalam pasal tersebut 

secara hukum, berikut uraian: 

a. Barang siapa  

Barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan 

kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta di 

persidangan, terbukti bahwa terdakwa adalah Ahmad Rizal dan 

Ahmad Ramadhan alias Ramadhan  dan tidak ada kekeliruan orang. 

b. Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 

Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian berupa 5 

(lima) ekor ayam diantaranya 3 (tiga) ekor ayam betina warna coklat, 
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dan 2 (dua) ekor ayam bangkok warna merah milik korban Anang 

Khomaini Negara. 

c. Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan 

hukum 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap terdakwa 

Ahmad Rizal dan Ahmad Ramadhan alias Ramadhan bersalah 

berdasarkan keterangan-keterangan dalam persidangan dan di dukung 

oleh barang bukti : 5 ( lima ) ekor ayam diantaranya 3 (tiga) ekor ayam 

betina warna coklat, dan 2 (dua) ekor ayam bangkok warna merah, 

yang diambil tanpa izin pemiliknya pada hari kamis 13 aprilsekira 

pukul 23:00 wita bertempat dirumah saksi Anang Khomaini Negara 

d. Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima 

ratus ribu rupiah) 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahmad Rizal dan Ahmad 

Ramadhan alias Ramadhan saksi Anang Khomaini Negara mengalami 

kerugian sebesar 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu), dan dapat 

diartikan bahwa dengan jumlah kerugian tidak lebih dari 2.500.000 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) maka unsur ini telah terpenuhi. 

Unsur- unsur pasal 364 KUHP telah terpenuhi menurut 

hukum, untuk itu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, memerintahkan 

pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada 

perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana  sebelum mas 
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percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat 

dihukum. Putusan majelis hakim mempertimbangkan unsur 

meringankan  

1) Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak 

mengulangi lagi perbuatannya hadirnya terdakwa dalam 

persidangan secara tidak langsung menghukum moral terdakwa. 

Sehingga berfikir dan merasa bersalah bahkan menyesali 

perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak 

mengulanginya lagi. 

2) Terdakwa sopan di persidangan, Selama persidangan menurut 

Majelis Hakim dan penuntut umum terdakwa bersikap sopan dan 

mengatakan kejadian yang sebenar-benarnya. 

3) Terdakwa masih berstatus pelajar, Terdakwa masih berstatus 

sebagai palajar meskipun telah menyelesaikan ujian nasional. 

4) Usia  terdakwa masih muda, Dalam perkara ini umur terdakwa 

masih 20 tahun dan berstatus pelajar serta masih memiliki masa 

depan terlebih para terdakwa adalah generasi penerus bangsa. 

Menurut penulis penerapan hukum materiil dalam putusan ini 

sudah benar, dimana hakim dalam putusannya telah sesuai, 

berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan 

tugas akhir ini penulis mendapat data wawancara dari Bapak 

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH bahwa untuk perkara yang 

jumlah kerugiannya tidak melebihi 2.500.000 (dua juta lima ratus 
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ribu) hakim dalam hal memutus wajib menggunakan pasal 5 ayat  1 

yang berbunyi 

 “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.”  

Dalam perkara ini jumlah kerugian juga menjadi pertimbangan 

yang menjadikan perkara ini tergolong menjadi tindak pidana ringan 

(TIPIRING), meskipun dalam perkara ini dapat saja terdakwa di 

tuntut atau di jatuhkan pidana berdasarkan pasal 363 ayat 1 ke- 3, 363 

ayat 1 ke- 4 dan 363 ayat 1 ke- 5 karena di dalam peristiwa pencurian 

yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Rizal dan Ahmad Ramadhan 

Alias Ramadhan ini dilakukan pada waktu malam hari yakni pada jam 

sekira pukul 23:30 serta memasuki pekarangan tertutup berisikan 

kandang ayam serta tidak dikehendaki oleh pemilik. 

Ditambah dengan tindakan ini dilakukan oleh dua orang 

pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.   

Di dalam perkara ini secara otomatis menjalankan amanah 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Bahwa 

banyaknya Perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di 

dakwa dengan Menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman 
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pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara perkara pencurian 

ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (lichte 

misdrijvenl) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 

364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan 

penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh 

rupiah) Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 

KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara 

tersebut  tidak dapat dikenakan penahanan(Pasal 21) serta acara 

pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara 

Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal 

sebagaiman di atur dalam Pasal 205-210 KUHAP.34 

Hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana 

yang didakwakan kepada terdakwa; ( hal ini dilakukan karena tidak 

ada acara Requisitoir Penuntut Umum) 

 

4. Analisa Putusan Pengadilan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga 

dalam putusan ini polisi dan jaksa menggunakan pasal 363 ayat (1) 

ke- 4 KUHP yang berbunyi “ dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

35pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”. 

                                                           
34 Penjelasn Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak 

Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP 
 



56 
 

Adapun putusan Pengadilan nomor 102/Pid.B/2015/PN.Nga 

Keterangan terdakwa I WAYAN PUTU SANTIKA Alias MALAIKAT 

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa benar 

terdakwa telah mengambil satu ekor ayam jantan dan dalam mengambil 

satu ekor ayam jantan di Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, 

Kabupaten Jembrana tersebut dilakukan bersama terdakwa DONALD 

(nama panggilan) yang berasal dari Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, 

Kabupaten Jembrana ;  

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil satu ekor ayam jantan pada 

hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar  pukul 08.00 wita di 

pekarangan rumah yang bertempat Desa Pangyangan,Kec. Pekutatan, 

Kab. Jembrana dengan ciri-ciri ayam jantan berwarna Putih, kaki 

berwarna kuning dengan jenggarnya sudah terpotong ; • Bahwa benar 

menuju rumah tempat mengambil satu ekor ayam di desa Pangyangan, 

Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana bersama terdakwa 

DONALD dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna 

putih dengan Nopol DK 2271 ZJ milik terdakwa sendiri ;  

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk 

mengambil ayam jantan tersebut namun  setelah selesai berbelanja dan 

pemilik rumah tidak ada terdakwa disuruh oleh terdakwa DONALD 

untuk mengambil ayam jantan tersebut, kemudian terdakwa menuruti 

dan langsung mengambil ayam jantan tersebut yang sedang berada di 

dalam sangkar yang terletak di halaman rumah pemilik rumah ;  
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- Bahwa benar terdakwa DONALD menyuruh terdakwa untuk 

mengambil ayam jantan tersebut dengan berkata “Pak yan, ambil 

ayam itu biar ada dipakai nebus sepeda motor saya” dan terdakwa 

menjawab “biar saja, besok biar pak yan aja yang minjemin uang 

untuk nebus sepeda motormu” selanjutnya terdakwa DONALD 

menjawab “Ya biar genap aja uang terdakwa untuk nebus sepeda 

motor” selanjutnya terdakwa Dalam putusan nomor 102/ Pid.B/ 2015/ 

PN N.ga. 

Berdasarkan keterangan terdakwa  I Wayan Putu Santika Alias 

Malaikat yang pada pokoknya mengaku telah melakukan pencurian 1 ekor 

ayam milik korban tanpa seizin pemiliknya atas nama I Wayan Rempig. 

Tindak pidana ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar 

jam 08:00 wita dengan cara mendekati sangkar ayam dan langsung 

mengambil ayam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya 

kemudian ayam yang telah berhasil diambil dimasukkan kedalam pakaian 

terdakwa I setelah itu terdakwa II bergegas pergi dari tempat tersebut 

dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi 

DK 2271 ZJ milik terdakwa I  

Berdasarkan keterangan saksi I Wayan Rempig dan pada hari 

jum’at tanggal 14 april 2017 sekira pukul 07 : 00 wita Bahwa benar pada 

hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di 

rumah milik saksi, dengan alamat Banjar Swastika,Desa Pangyangan 

Kecamatan Pekutatan,kab Jembrana saksi telah kehilangan 1 (satu)  Ekor 
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ayam jantan milik saksi ; - Bahwa benar ciri-ciri dari ayam jantan tersebut 

adalah bulunya berwarna putih,kakinya berwarna kuning ; - Bahwa benar 

awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil ayam jantan milik 

saksi namun setelah ditunjukkan oleh polisi orang yang telah mengambil 

satu ekor ayam milik saksi tersebut bernama I WAYAN PUTU SANTIKA 

dan DONAL, yang mana  kedua orang tersebut juga sempat mampir 

kerumah saksi dengan tujuan untuk membeli ayam namun saksi tidak 

menjual ayam tersebut ;  

Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa 

untuk mengambil satu ayam jantan milik saksi dan dengan kejadian 

hilangnya satu ekor ayam jantan tersebut saksi mengalami kerugian 

sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; - Bahwa benar 

kronologis kejadiannya adalah berawal hari Rabu tanggal 29 April 2015 

sekitar pukul 06.30 wita saksi didatangi oleh dua orang laki-laki yang 

namanya saksi tidak tahu dengan mengendarai sepeda motor honda Beat 

warna putih, kemudian duduk dibale (tempat istirahat) kemudian saksi 

bertanya mau kemana pak dan dijawab ndak kemana-mana 

selanjutnya orang tersebut menayankan tentang harga ayam milik 

saksi tersebut dan orang tersebut menawar ayam tersebut namun saksi 

bilang ayam tersebut tidak saksi jual, setelah beberapa lama ngobrol-

ngobrol saksi bersama orang tersebut selanjutnya saksi pergi untuk bekerja 

menyadap getah karet milik perkebunan, berselang beberapa lama saksi 

bekerja kemudian saksi kembali pulang kerumah, setiba saksi dirumah 
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sekitar pukul 09.00 wita saksi melihat ayam yang saksi taruh disangkarnya 

tersebut sudah tidak ada/ hilang, selajutnya saksi bertanya kepda istri saksi 

bernama NI WAYAN WINARTI “ Dije siap e sing ade “ (Dimana 

ayamnya tidak ada) kemudian istri saksi menjawab “ sing tawang” (tidak 

tahu), kemudian saksi mencari di sekitar rumah namun  ayam tersebut juga 

tidak ada, selanjutnya dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke 

polsek pekutatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku - Bahwa 

benar pada saat para terdakwa mengambil ayam jantan milik saksi ke dua 

terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;  

Bahwa bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa 

Penuntut Umum didepan persidangan berupa :  1 (satu)  ekor ayam jantan 

warna putih adalah benar ayam milik saksi yang hilang dan 1 (satu) buah 

sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi DK 2271 ZJ 

masih mengenalinya yaitu sepeda motor yang digunakan oleh para 

terdakwa pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah karung plastik warna 

putih saksi tidak mengetahuinya karena bukan milik saksi ;  

Bahwa benar orang yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum 

didepan persidangan adalah orang yang sempat hendak membeli ayam 

milik saksi namun ditolak oleh saksi ; Atas keterangan saksi tersebut, 

dibenarkan oleh para terdakwa.  

Dalam putusan ini berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa 

Dalam putusan ini berdasarkan semua keterangan saksi dan terdakwa 

menerangkan bahwa semua keterangan tersebut benar. Berdasarkan Pasal 
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184 ayat (1) KUHAP, alat bukti dalam kasus pidana antara lain, keterangan 

saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk. Kemudian 

dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP “Majelis Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seoarang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 

Menurut penulis, dalam kasus ini sudah memenuhi Pasal 184 ayat 

(1) KUHAP, dimana terdapat tiga alat bukti yang bisa dijadikan pedoman 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu keterangan terdakwa, 

keterangan saksi, dengan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh 

penuntut umum dalam persidangan, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHAP 

“barang bukti salah satunya merupakan benda yang telah dipergunakan 

langsung untuk melakukan tindak pidana”. 

dengan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh penuntut 

umum dalam persidangan, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHAP “barang 

bukti salah satunya merupakan benda yang telah dipergunakan langsung 

untuk melakukan tindak pidana”. 

Barang bukti yang diajukan antara lain berupa: 1 (satu)  ekor ayam jantan 

warna putih milik, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan 

Nomor polisi DK 2271 Z. 

Dalam kasus dengan terdakwa  dan Ahmad Ramadhan alias Ramadhan ini, 

Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusan, terdakwa terbukti 
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secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-

4 “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang 

dilakukan dua orang atau lebih.  

a. Unsur Barang Siapa 

bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap 

orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa setelah ditanyakan identitas 

para  terdakwa membenarkan dakwaan dan keterangan para saksi 

sehingga memang benar terdakwa adalah  terdakwa 1. I Wayan Putu 

Santika Alias Malaikat Dan Terdakwa 2. Agus Susanto Alias Donald. 

b. Mengambil barang sesuatu 

Ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para 

terdakwa dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri 

perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti : 1 (satu)  ekor ayam 

jantan warna putih  

c. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub 

unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu 

dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dari keterangan para saksi, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan 

keterangan para terdakwa, dan keterangan para terdakwa yang 

mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang bukti : 1 
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(satu)  ekor ayam jantan warna putih, yang diambil tanpa sepengetahuan 

atau ijin pemiliknya oleh terdakwa pada hari Rabu  tanggal 29 Juli 2015 

sekitar jam 08.00 WITA bertempat di rumah milik saksi I Wayan 

Rempig yang beralamat di banjar Swastika Desa Pekutatan, Kab. 

Jembrana adalah milik saksi I Wayan Rempig.-Menimbang, bahwa 

dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

d. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum 

Dari keterangan para saksi yaitu saksi I Wayan Rempig, saksi 

Ni Wayan Winarti, saksi I Wayan Mulia alias Pak Mul, dan ditinjau 

dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa, serta 

keterangan para terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta 

didukung oleh barang bukti : 1 (satu)  ekor ayam jantan warna putih  

terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna püutih tanpa 

sepengetahuan atau ijin pemiliknya dari rumah saksi BUL 

INDRAWAN, kemudian dibawa oleh terdakwa keluar melalui pintu 

dapur menuju rumah terdakwa dan terdakwa pergi membawanya ke 

rumah kosong. 

e. Unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih denganm bersekutu. 

Dalam perbuatannya para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 

April 2015 sekitar jam 08.00 wita terdakwa I. I WAYAN PUTU 

SANTIKA alias MALAIKAT bersama-sama dengan terdakwa II. 

AGUS SUSANTO alias DONALD dimana pada keterangan para 
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terdakwa telah diakui pula bahwa perbuatannya tersebut tidak 

dilakukannya seorang diri melainkan berkawan 2 (dua) orang, maka 

dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum. 

Dari pertimbangan inilah majelis menyimpulkan bahwa perkara ini 

telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP. Menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 

(lima) hari, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 

masing-masing selama 8 (delapan) bulan.  

Majelis hakim di dalam memutus perkara Putusan Pengadilan 

Nomor 102/ Pid.B/ 2015/ Pn Nga mempertimbangkan unsur yang 

meringankan dan memberatkan diantaranya  

Hal yang meringankan : 

1) Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan 

2) Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 

3) Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi 

nya lagi 

 Hal yang memberatkan : 

1) Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan merasakan masyakat. 

Menurut penulis dalam Putusan Pengadilan Nomor  102/ Pid.B/ 

2015/ PN Nga. Pertimbangan hakim kurang tepat jika menggunakan pasal 

363 ayat 1 ke 4 meskipun pencurian yang dilakukan pada perkara ini 
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dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang. Terdapat hal seharusnya 

yang perlu dijadikan pertimbangan hakim yaitu diantaranya pasal 364 

KUHP yang menyatakan “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 

dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 

363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 

dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana 

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus 

lima puluh rupiah” jika diperhatikan secara seksama pada Putusan 

Pengadilan Nomor 102/ Pid.B/2015/ PN. Nga jumlah kerugian  yang 

dialami oleh korban hanya sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) yang seharusnya dalam putusan ini lebih memperhatikan pasal 364 

KUHP dalam menjatuhkan putusan pencurian yang mengalami kerugian 

dibawah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

 

D. Penerapan hukum pidana pasca dikeluarkan 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 

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada 

Putusan Pengadilan Nomor  40/ Pid.C/ 2015/PN.Nga 

Apabila ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 

Tentang Batas Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam KUHP  

pada Putusan Pengadilan Nomor 40/ Pid.C/ 2017/ PN.Nga ini dalam 
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menjatuhkan sebuah putusan pencurian yang tergolong tindak pidana ringan 

telah tepat dalam melakukan pertimbangan hukum dan menerapkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 , seperti yang tersurat pada pasal 1 

dan pasal 2 yang berbunyi. 

pasal 1 

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 

4O7 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2 .500.000,00 (dua juta lima 

ratus ribu rupiah); 

Pasal 2  

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, 

Penipuan,Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua 

Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi 

obyek perkara dan memperhatikan Pasal l  di atas.  

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan 

segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa,mengadili dan 

memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan cepat yang 

diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.36 

Pada kasus ini meskipun terdakwa I dan terdakwa II masih bestatus 

sebagai pelajar namun usia para terdakwa ialah 20 Tahun yang artinya 

para terdakwa sudah dalam usia dewasa maka sesuai dengan Undang – 

                                                           
36  Lihat Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan 

Tindak Pidana dan Denda Dalam KUHP 
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Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11Tahun 2012 pasal 1 angka 3 

menjelaskan “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak 

pidana.  

Dalam proses penegakan hukum pada putusan nomor 40/ Pid.C / 2017 

/ PN.Nga telah mewujudkan peradilan cepat sederhana,dan biaya ringan 

serta bebas dan jujur. Di dalam persidangannya juga menerapkan 

restoratif ( Restoratif Justice ) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana 

ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim 

sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, 

pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama – sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 

pada keadaaan semula.37 

3. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 

pada Putusan Pengadilan Nomor  102/ Pid.B/ 2015/PN.Nga 

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 Tahun 2012 

memang mengalami permasalahan dalam menjalankan putusan, teori – 

teori penjatuhan putusan melalui pendekatan keilmuan dan pendekatan 

pengalaman mengalami perbedaan antara hakim satu dengan hakim 

lainya. Perbedaan ini terlihat pada putusan nomor 40/ Pid.C/ 2017/ 

PN.Nga menggunakan pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung 

                                                           
37  Nota Kesepakatan Kepolisian, 
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Nomor 02 Tahun 2012 serta menjalankan Nota kesepakatan bersama 

antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa 

Agung dan Kepolisian Sebagai peraturan pelaksana PERMA dan dalam 

putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) bulan namun tidak 

perlu menjalani pidana ini kecuali dikemudian hari ada perintah lain 

dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 

(tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan pada 

putusan nomor 102/ Pid.B/ 2015/PN.Nga tidak mempertimbangkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam 

mempertimbangkan suatu putusan dan hanya menjadikan pasal 363 (1) 

ke-4 KUHP sebagai landasan hukum dalam memutus perkara dan 

menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 4 ( empat ) bulan dan 5 ( lima) 

hari.  

Dilihat dari kedua putusan ini terdapat banyak perbedaan meskipun 

memiliki obyek dan tindak pidana yang sama, sehingga apabila dilihat 

dari kacamata masyarakat awam melihat kedua putusan  ini tentu 

membuat masyarakat bingung memahami penegakan hukum di indonesia.   

Semangat kemunculan PERMA ini seharusnya menjadi landasan 

hakim dalam penggunaan hukum pidana dengan memperhatikan tujuan 

pembangunan nasional yang bertujuan menanggulangi kejahatan, 

memperhitungkan prinsip biaya dan hasil serta penegakan hukum piddana 

harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari 



68 
 

badan – badan penegak hukum sehingga tidak terjadi kelampauan beban 

tugas (overblasting)38.  

bapak Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H selaku Humas 

pada Pengadilan Negeri Negara dan juga menjabat sebagai hakim di 

pengadilan negeri negara mengatakan tidak selamanya pidana penjara 

menjadi solusi yang baik kepada pelaku tindak pidana pencurian, apalagi 

menyangkut tentang perut, tentu penjara tidak membuata para pelaku jera, 

inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum terlebih kepada 

pemerintah bagaimana menanggulangi pola fikir masyarakat dan dapat 

memberikan lapangan pekerjaan atau pola fikir yang membangun para 

pelaku.  Kemunculan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 

Tentang Batasan Tindak Pidana dan Denda Dalam KUHP dinilai sangat 

baik karena perkembangan zaman dan perekonomian sudah tidak sesuai 

lagi nominal Rp.250.00 (dua ratus lima puluh) karena nilai ini sangatlah 

kecil untuk dijadikan acuan tindak pidana ringan.   

 Pertimbangan kemunculan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

02 Tahun 2012  ini  tertuang di dalam bagian penjelasan umum yaitu: 

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang 

yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan 

masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika 

perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) 

tahun sebagaiman di atur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak 

                                                           
38  
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sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.Banyaknya perkara-perkara 

tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik 

dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. 

Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses 

jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak 

mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan 

masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara 

pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan 

oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan 

masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar 

pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Bahwa 

banyaknya perkara-perkarap encurian ringan sangatlah tidak tepat di 

dakwa dengan menggunakanP asal 362 KUHP yang ancaman pidananya 

paling lama 5 (lima) tahun. Perkara perkara pencurian ringan seharusnya 

masuk dalam kategori tindak pidana ringan (lichte misdrijvenl). 

yang seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP 

yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda 

paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah). 

Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP 

tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat 

dikenakan penahanan(Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan 

yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa 
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oleh Hakim Tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 205-210 KUHAP. 

Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung 

No.14 Tahun 1985 sebagaiman telah diubah dua kali terakhir 

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak 

dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun 

penjara.39 

Melalui penjelasan umum ini dapat dilihat bahwa mahkamah 

agung melakukan keseimbangan hukum dengan menggali nilai-nilai 

kehidupan dari masyarakat sehingga aturan hukum relevan dengan 

keadaan pada masa kini. 

Selain itu menurut narasumber yaitu bapak Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, 

M.H selaku Humas pada Pengadilan Negeri Negara dan juga menjabat sebagai 

hakim di pengadilan negeri negara menerangkan bahwa KUHP yang ada saat ini 

sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat  yang ada saat ini yang sudah maju, 

Tipiring nilainya sangat kecil sekali, maka diciptakan PERMA, ketika terdapat 

kekosongan hukum maka diciptakan PERMA, kemunculan PERMA ini 

menunjukan bahwa KUHP  tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, seperti 

dapat dilihat korupsi memiliki undang-undangnya sendiri, pidana anak memiliki 

undang-undang sendiri. Narasumber mengungkapkan kemunculan PERMA 

sangatlah baik supaya pengadilan dapat menjalankan dan segera menerapakan 

peraturan terbaru. 

                                                           
39  Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 


