
 

 

 

 

 

 

Abstrak 

 

 

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  

NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK  

PIDANA PENCURIAN 

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

 

 

OLEH 

 

CARLOS SAMUEL KAIFU 

 

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP memberikan ketentuan 

mengenai nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara pencurian, 

penipuan, penggelapan, dan penadahan tidak lebih dari Rp.2.500.000 maka ketua 

pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat, dalam putusan 

pengadilan nomor 798/PID.B/2012/PN.TK telah terjadi tindak pidana pencurian 

dengan nilai kerugian yang dialami korban tidak melebih Rp.2.500.000. adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian dalam 

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

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap 

responden yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa tidak diterapkannya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam perkara nomor 

798/PID.B/2012/PN.TK disebabkan oleh faktor tindak pidana yang dilakukan dan 

ketentuan pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Faktor penghambat penerapan 

Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 2 Tahun 2012 terletak pada faktor peraturan 

mahkamah agung itu sendiri yang hanya berlaku pada lingkungan pengadilan saja, 

serta terletak pada faktor penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, 

dan pengadilan. 

 



Penulis memberikan saran bagi hakim khususnya terhadap penjatuhan perkara 

nomor 798/PID.B/2012/PN.TK untuk dapat lebih memperhatikan nilai barang 

atau uang yang menjadi objek perkara sebagaimana ditentuan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung  Nomor 2 Tahun 2012, sehingga terbitnya peraturan tersebut 

dapat benar-benar diimplementasikan sebagai bentuk restorative justice dengan 

tujuan menata kembali mengenai pemidanaan agar dirasa lebih adil bagi terdakwa, 

korban, keluarga terdakwa, keluarga korban maupun masyarakat. Untuk 

meminimalkan adanya faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung  Nomor 2 Tahun 2012, maka disarankan kepada institusi 

pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk membuat suatu nota kesepahaman 

(MOU) yang didalamnya memuat kerangka acuan terkait dengan penyelesaian 

perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, serta dalam penanganan 

perkara tersebut mengedepankan penyelesaian perkara diluar persidangan dan 

mengedepankan restorative justice bagi pelaku tindak pidana ringan, sehingga 

dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung tersebut benar-benar dapat 

dilaksanakan oleh seluruh instrumen penegak hukum. 
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