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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak 

positif dan dampak negatif, dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan 

makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politik, sedangkan dampak negatif yang 

timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan 

sosial yang dalam hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang 

mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan apabila dalam 

usahanya ia tidak mampu untuk bersaing dalam menghadapi kesenjangan tersebut 

maka orang akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat 

menguntungkan orang tersebut meskipun disadari bahwa perbuatan yang 

dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 

 

Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami 

oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau 

negara yang maju, bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat 

mempunyai peluang besar menimbulkan tindak pidana pencurian. Berbagai faktor 

penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebab-sebabnya 

karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, 

disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya 
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tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-kota besar yang mengalami 

pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan modernisasi, disamping itu 

tingkat sosial yang berbeda dalam masyarakat juga dapat menyebabkan timbulnya 

tindak pidana pencurian. 

 

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan 

manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan 

masyarakat, Pasal 362 KUHP memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu 

barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum diancam karena 

pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling bayak 

sembilan ratus rupiah.   

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana 

yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan 

pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan 

pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak 

sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap 

ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan 

kejahatan atau pun pelanggaran. 
1
 

 

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dalam upaya 

pemberian sanksi terhadap orang tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu 

                                                           
1
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta,PT.Raja Grafindo,2010,hlm 45. 
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pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan 

pelanggaran lalu lintas.  

 

Pemeriksaan cepat dapat dilakukan terhadap perkara tindak pidana ringan dengan 

ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 

atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh 

ribu lima ratus rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disamping itu Pasal 364 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana memberikan batasan terhadap tindak pidana pencurian 

terhadap barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah 

diancam karena pencurian ringan.  

 

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai 

dengan perkembangan zaman tersebut, salah tugas pemerintah dalam suatu negara 

adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah 

mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut 

tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara kita berdasarkan hukum, 

namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah 

dan tumpul ke atas seperti kasus pencurian sandal jepit, biji kakau atau jenis 

pencurian dengan nilai barang yang tidak terlalu besar, dalam menangani kasus 

demikian ini hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menerapkan hukum dan tidak 

melihat seperti kaca mata kuda tetapi harus melihat secara luas. 

 

Ketentuan mengenai nominal uang yang dimaksud dalam ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan keadaan saat ini, oleh sebab itu pada tanggal 27 Februari 2012 
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Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 

ditentukan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang termuat dalam Pasal 

364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca 

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

 

Selain pengaturan terhadap nilai barang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2012 juga mengatur beberapa ketentuan yang merupakan penyesuaian 

ketentuan dalam KUHP mengenai nilai denda, pasal yang dimaksud adalah Pasal 

303 Ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) KUHP dengan 

nilai denda yang dilipatgandakan menjadi seribu kali, disamping itu juga 

mengatur mengenai penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana 

ringan, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2012 menentukan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan 

penahanan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan 

penahanan. 

 

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 

Februari 2012 sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum 

dalam menangani tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana 

pencurian, namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penerapan hukum 

terhadap tindak pidana pencurian yang tidak memperhatikan ketentuan dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terhadap nilai suatu 

barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian, salah satu contoh perkara 
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yang terjadi di Bandar Lampung sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan nomor perkara 798/PID.B/2012/PN.TK.  

 

Kronologis kejadian tindak pidana tersebut bermula ketika terdakwa Susanto dan 

Mad Adi pada tanggal 2 Juli 2012 dari Teluk Betung bermaksud untuk pergi ke 

daerah Ratu Langi dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh 

Susanto sedangkan Mad Adi membonceng, pada saat para terdakwa sampai di 

pertigaan lampu merah RSU Abdul Muluk melihat korban yang berada ditepi 

jalan sedang memegang handphone, maka para terdakwa langsung menghampiri 

korban dan mengambil handphone tersebut serta langsung melajukan sepeda 

motor dengan kecepatan tinggi atas tindakan yang dilakukan para terdakwa maka 

korban berteriak meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitar lokasi 

tersebut dan selanjutnya para terdakwa di kejar oleh Taufik Hidayat hingga 

tertangkap dan dibawa ke Polresta Bandar Lampung, atas dasar perbuatan para 

terdakwa, korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu 

rupiah). 

 

Terhadap tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut 

Umum memberikan dakwaan kepada para terdakwa dengan bentuk dakwaan 

subsidaritas diantaranya adalah dakwaan primer melanggar Pasal 365 Ayat (2) 

KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP. 

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan 

yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 

798/PID.B/2012/PN.TK, memutus terdakwa melanggar 365 Ayat (2) KUHP 
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sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum dan 

menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 11 bulan. 

 

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas diketahui bahwa telah terjadi 

pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dengan nilai barang sebesar Rp 

500.000 (lima ratus ribu rupiah), dalam proses penerapan hukum terhadap para 

terdakwa Majelis Hakim memandang bahwa para terdakwa layak untuk 

dijatuhkan pidana penjara selama 11 bulan karena telah melanggar ketentuan 

Pasal 365 Ayat (2) KUHP, namun disisi lain hakim kurang memperhatikan 

adanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam 

KUHP khususnya yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 peraturan tersebut yang 

mewajibkan setiap hakim untuk memperhatikan nilai barang yang menjadi objek 

perkara. 

 

Penerapan pidana yang dimaksud dalam perkara nomor 798/PID.B/2012/PN.TK 

perlu untuk diadakan suatu tinjauan yuridis guna mengetahui bagaimana 

mekanisme dalam pemidanaan terhadap terdakwa dengan mengkaji undang-

undang yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 365 Ayat (2) KUHP yang 

disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi 

dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2012 terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor 

798/PID.B/2012/PN.TK)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka peneliti 

mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

 

a. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 

terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara nomor 

798/PID.B/2012/PN.TK ? 

 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara 

nomor 798/PID.B/2012/PN.TK ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

 

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas dan 

salah penafsiran maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap 

penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak 

pidana pencurian yang terjadi di Bandar Lampung dan telah diputus oleh 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan nomor perkara 

798/PID.B/2012/PN.TK.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

 

a. Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai penerapan peraturan 

mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian dalam 

perkara nomor 798/PID.B/2012/PN.TK 

 

b. Mengetahui dan memahami secara jelas mengenai faktor penghambat 

penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak 

pidana pencurian dalam perkara nomor 798/PID.B/2012/PN.TK 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi 

bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-

undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga 

permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan 

serta masyarakat umumnya  atas hasil analisis penerapan Peraturan Mahkamah 
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Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian (studi kasus 

perkara nomor 798/PID.B/2012/PN.TK) 

 

b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan 

bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menangani 

permasalahan tindak pidana pencurian, selain itu sebagai informasi dan 

pengembangan teori dan tambahan kepustakaan kepustakaan bagi praktisi maupun 

akademisi. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
2
 

 

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak 

hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk 

melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. 

 

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1984,hlm 124. 
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komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum. 

 

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur 

penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme 

kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang 

bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi 

tersebut. 

 

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen 

aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh 

masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak 

terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum 

tersebut.
3
 

 

 

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh 

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa 

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 

diatur dalam undang-undang ini”.  

 

Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung adalah “apabila dalam jalannya peradilan terdapat 

kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung 

berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau 

kekosongan tadi, dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang 

menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau 

tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan 

                                                           
3
 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2001,  

  hlm 17. 
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oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh 

pembentuk undang-undang, penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan 

undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan, 

dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui 

pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak 

pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun 

pembagian beban pembuktian”. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan 

untuk menerbitkan sebuah peraturan yang berbentuk Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) merupakan pengaturan bersifat bimbingan dalam 

penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrasi dan Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) merupakan pengaturan bersifat hukum beracara. 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi 

hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, 

harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara 

yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan 

pula rasa keadilan masyarakat. 

 

Penjatuhkan putusan oleh hakim terdapat teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut : 
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a. Teori Keseimbangan 

 

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak 

yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti 

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, 

kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak 

penggugat dan tergugat; 

 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan 

dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih 

ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim; 

 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan 

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang 

harus diputusnya; 

 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan 

pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat; 

 

e. Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangn hakim harus didasarkan 

pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan bagi para pihak yang berperkara  

 

f. Teori Kebijaksanaan 

 

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan 

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, 

sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai 

upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana 
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sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya, mempersiap mental 

masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan 

tersebut. 
4
 

 

Teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan 

dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu : 

 

1. Tujuan pemidanaan menurut teori Absolut/pembalasan, antara lain : 

 

a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;  

b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat; 

c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pemidanaan; 

d. pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar; 

e. pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan 

bertujuan  tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi 

pelaku. 

 

2. Tujuan pemidanaan menurut teori relative/tujuan, antara lain : 

 

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan; 

b. pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan 

masyarakat; 

c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana; 

d. pemidanaan harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat 

pencegahan  kejahatan; 

e. pemidanaan melihat kedepan, atau bersifat prospektif. 

 

3. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan, teori ini  

menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak 

mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat 

baik dikemudian hari.
5
 

 

Tujuan pidana/pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan 

dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu : 

 

                                                           
4
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, 2010, hlm 105-

112. 
5
 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, 

hlm 15-16. 
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1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial 

yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, 

maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah 

dan menanggulangi kejahatan. 

 

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya 

seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki 

si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah 

lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat 

yang baik dan berguna. 

 

3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan 

sanksi atau reaksi dar penegak hukum maupun dari warga masyarakat 

pada umumnya, oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus 

mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di 

luar hukum (tidak manusiawi). 

 

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau 

keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai 

akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila 

penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 
6
 

 

Bertitik tolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana 

diuraikan di atas, maka tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek 

pokok, yaitu ; 

 

1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. 

 

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan : 

 

a. Pencegahan Kejahatan; 

b. pengayoman (pengamanan) masyarakat; 

c. pemulihan keseimbangan masyarakat; 

d. penyelesaian konflik (conflict oplosing); 

e. mendatangkan rasa damai (vrede making). 

 

2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek 

individualisasi pidana). 

 

 

                                                           
6
 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan  

  Perbadingan Beberapa Negara”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,2009, hlm 45‐46. 
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Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan : 

 

a. Rehabilitasi,reduksi,resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara 

lain : 

 

1. Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri 

sendiri maupun orang lain/masyarakat; 

2. Agar berbudi perkerti (berakhlak Pancasila). 

 

b. Membebaskan rasa besalah. 

 

c. Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang 

sewenang-wenang tidak masnusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat manusia).
7
 

 

 

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalah mengenai faktor yang 

mempengaruhi atau faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum 

pidana adalah sebagai berikut :  

a. Faktor hukum itu sendiri; 

 

b. Faktor penegak hukum itu, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum; 

 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

 

e. Faktor kebudayaan yakni didasarkan sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasari pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
8
 

 

 

2. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan. 
9
 

                                                           
7
  Ibid, hlm 49  

8
 Muladi,  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 

1995,  

   Hlm 5. 
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Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Tindak Pidana Pencurian. Adapun 

pengertian dari istilah tersebut adalah: 

 

a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk 

mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.
10

 

 

b. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara 

atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

7.500.
11

 

 

c. Pencurin adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 

dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum.
12

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

                                                                                                                                                               
9
 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 132. 

10
 Sulchan Yasin Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta,Balai Pustaka,1997,hlm 34. 

11
 Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

12
 Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana 

Pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor 798/PID.B/2012/PN.TK) 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 

 

 

 

 


