
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagai negara hukum Indonesia 

menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, 

keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu 

semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh 

setiap warga Negara Indonesia.  

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku 

dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal 

dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada 

masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Di dalam 

perkembangannya obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari 

harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, 

hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang 

tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi 

ketidakpercayaan kepada lembaga yudikatif, dalam menjalankan perannya 

sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan 

masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di 

dalam interaksi sesama warga masyarakat.  
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Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang 

dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat 

atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat 

hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang 

memiliki kepatuhan terhadap niiai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan 

(transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan 

oleh berbagai lapisan masyarakat. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur mengenai 

berbagai bentuk tindak pidana yang salah satunya adalah pencurian. Dalam 

sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara 

kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, 

dan ketidak pemilikan cenderung membuat orang melakukan perbuatan pidana 

ini (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara 

tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat 

modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-

mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi 

banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa 

tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa 

depan. 

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian 

merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah 

memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang biasa.  
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Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 

362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut : 

a. Unsur Subjektif 

Dengan maksud untuk menguasai benda secara melawan hukum. 

b. Unsur Objektif 

1. Barang siapa 

2. Mengambil 

3. Suatu benda 

4. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan 

suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian 

dengan unsur-unsur memberatkan. Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, 

pencurian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, 

kesopanan maupun norma hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.  

Perkembangan pencurian tidak terlepas dari peran institusi penegak 

hukum yang saat ini semakin banyak dipertanyakan, mulai dari Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan. Tidak hanya terbatas pada institusi penegak hukum 

yang bertanggung jawab, akan tetapi juga semua elemen masyarakat tanpa 

terkecuali. Masih banyaknya pencurian yang bervariasi jenisnya yang terjadi 

di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja dari aparat penegak 
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hukum belum maksimal. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap 

kepercayaan masyarakat akan institusi pemerintah dan para penegak hukum 

semakin menurun dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahman Hari Akbar 

tanggal 1 september 2012 di Kejaksaan Negeri Mataram, kasus pencurian 

semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari banyaknya jumlah perkara yang 

masuk atau yang telah di tangani oleh Kejaksaan tersebut sejak tahun 2011 

sampai dengan tahun 2012, kasus pencurian masih menempati urutan angka 

tertinggi dibandingkan dengan perkara lainnya, dengan prosentase lebih dari 

50% dari keseluruhan jumlah perkara yang ada. Dari banyaknya jumlah kasus 

pencurian tersebut, sekitar 60% diantaranya adalah pencurian dengan 

pemberatan dan sisanya sekitar 40% adalah pencurian biasa dan pencurian 

dengan kekerasan.  

Hal ini menandakan bahwa kasus pencurian yang paling sering terjadi 

adalah pencurian dengan pemberatan. Tingginya jumlah kasus tindak pidana 

tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa kasus pencurian merupakan kasus 

yang paling sering terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat di 

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram.1 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian 

dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai landasan dan 

pedoman untuk menangkap setiap bentuk tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. Pasal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi pihak Kepolisian 
                                                        

1 Hasil wawancara Staf Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram. 



 5

untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. Sedangkan bagi pihak Kejaksaan, pasal ini digunakan sebagai 

dasar dan pedoman untuk melakukan penuntutan. 

Penuntutan merupakan salah satu tahap di dalam prosedur pemeriksaan 

perkara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur 

pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu : 

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia; 

2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;  
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim; 

4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan 
Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/ pengamatan Ketua 
Pengadilan.2 

 

Pengertian penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu tindakan 

Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri 

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di 

sidang Pengadilan, dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang 

untuk melakukan penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum. 

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh 

Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap 

tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, 

                                                        
2Luhut M.P. Pangaribuan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi 

Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan, Cetakan Kedua,Edisi 
Revisi, (Jakarta,: Djambatan, 2003), hal. 23. 
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yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut 

Umum mengajukan tuntutan pidana. 

Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada perangkaian fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang 

sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa 

Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut 

pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini 

dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan. 

Di dalam surat tuntutan dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan 

tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan terdakwa, sedangkan pada bagian akhir dari surat tuntutan 

itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri 

terdakwa.  

Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancaman 

pidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas 

minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, 

yakni 1 (satu) hari, sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan 

itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman 

pidana ini, kecuali ada ketentuan pidana yang mengatur secara khusus 

mengenai batas minimum khusus ancaman pidana. 

Dari sisi lain, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal 

pengajuan tuntutan pidana antara perkara pidana yang satu dengan perkara 
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pidana yang lain, tidak terkecuali pada perkara tindak pidana pencurian. 

Dalam kenyataannya pada perkara-perkara pencurian dengan pemberatan 

dapat terjadi pengajuan tuntutan pidana yang berbeda, walaupun dari sisi 

kualitasnya perkara-perkara tersebut tidak terlalu berbeda. 

Pengajuan tuntuan pidana yang berbeda akan membawa implikasi pula 

bagi Hakim di dalam menjatuhkan pidana. Implikasi tersebut adalah terjadinya 

perbedaan dalam hal penjatuhan pidana antara perkara pencurian dengan 

pemberatan yang satu dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang lain, 

walaupun dari sisi kualitas diantara perkara-perkara pencurian dengan 

pemberatan tersebut tidak terlalu berbeda, hal ini antara lain disebabkan 

karena di dalam penjatuhan putusan pidana itu, Hakim mendasarkan pula pada 

berat ringannya tuntutan pidana pada terdakwa kasus pencurian dengan 

pemberatan. 

Mengkaji mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap 

terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan, merupakan suatu hal yang 

perlu dilakukan terlebih hal ini terkait dengan penjatuhan pidana yang 

dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa kasus pencurian dengan 

pemberatan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses penanganan perkara pencurian dengan pemberatan 

setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut 

Umum? 

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 

menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus 

pencurian dengan pemberatan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penanganan perkara 

pencurian dengan pemberatan setelah penyerahan berkas perkara dari 

Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan yang dipakai 

Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan 

pidana terhadap terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

antara lain : 
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a.  Manfaat Akademis 

Penelitian ini merupakan sarana pembangunan, pemikiran serta 

memahami dan mendiskripsikan mengenai dasar pertimbangan yang 

dipakai Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya 

tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus pencurian dengan 

pemberatan, serta sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan Strata 1 (S-1) di bidang Ilmu Hukum. 

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengajaran dan kajian 

untuk proses belajar mengajar, dan dapat memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. 

c. Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan 

data dan mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan dan 

memberikan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan yang 

dipakai Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya 

tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus pencurian dengan 

pemberatan. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

penjelasan kepada masyarakat tentang pertimbangan Jaksa 
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Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan 

pidana terhadap terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan 

yang akan berpengaruh pada vonis yang dijatuhkan oleh Hakim. 

3. Bagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi 

pihak Jaksa Penuntut Umum mengenai pentingnya kewenangan 

yang melekat pada jabatannya yang dapat menimbulkan tidak 

terpenuhinya asas-asas keadilan demi terciptanya keadilan dan 

kepastian hukum berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan 

mengenai berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa 

dalam kasus pencurian dengan pemberatan. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang meliputi : 

1. Proses penanganan perkara pencurian dengan pemberatan setelah 

penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum. 

2. Hal apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap 

terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan. 


