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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

    Hukum yang berlaku menerapkan apa yang seharusnya diperbuat dan apa yang 

harus dibuat dan yang tidak boleh dibuat. Sasaran hukum yang dimaksud bukan 

hanya orang-orang yang benar-benar bertindak melawan hukum, tetapi juga 

kegiatan-kegiatan hukum yang mungkin terjadi, dan perangkat keras negara untuk 

bertindak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang semacam itu adalah jenis 

persyaratan hukum yang berfungsi dalam Kapasitas hukum untuk mengarahkan 

hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dan hubungan antara orang-

orang dan negara dengan tujuan agar semuanya berjalan secara sistematis. Dengan 

demikian, alasan hukum adalah untuk mewujudkan keselarasan dengan mengakui 

adanya kepastian hukum dan pemerataan di mata publik. Meskipun demikian, pada 

umumnya masih banyak orang yang mencoba untuk melanggar hukum. 

     Sebagai syarat hukum, Indonesia mengakui hukum sebagai falsafah untuk 

membuat tertib, aman, adil dan kemakmuran bagi penduduknya. Akibatnya hukum 

mengikat setiap kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Sangat mungkin 

kajian hukum yang sangat berarti ialah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat 

dibentuk sebagai berbagai pedoman hukum yang berisi larangan dan perintah atau 

komitmen yang pelanggarannya di hukum dengan ancaman pidana (sanksi hukum) 

bagi individu yang membuatnya. Hukum pidana selalu berkaitan dengan hukum 

yang mengatur pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan umum. 
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    Siklus pembangunan dapat mendorong kemajuan dalam kehidupan individu, 

selain itu juga dapat mendorong perubahan keadaan sosial di wilayah setempat yang 

memiliki efek sosial negatif, terutama dalam kaitannya dengan isu meluasnya 

demonstrasi kriminal yang meresahkan wilayah setempat. Salah satu pelanggaran 

yang bisa dibilang sangat sensasional adalah isu pembobolan (pencurian) 

     Perbuatan salah adalah demonstrasi yang merosot, yang memiliki sifat yang 

benar-benar tidak dapat dipertahankan sehingga demonstrasi ini secara teratur 

menimbulkan respons sosial di arena publik. Meskipun telah banyak upaya manusia 

untuk menghilangkan adanya kejahatan tersebut, akan tetapi hasilnya lebih banyak 

mengarah pada adanya kegagalan, sehingga upaya lain yang dapat dilaksanakan 

adalah dengan cara memberi penekanan atau mengurangi laju pertumbuhan daripada 

kejahatan yang dimaksud. Pekerjaan manusia untuk menghilangkan perbuatan salah 

adalah dengan menahan atau mengurangi laju perbuatan salah. Beberapa demonstrasi 

atau kegiatan yang menyalahgunakan hukum dan mengganggu ketenangan dan 

kerukunan hidup masing-masing, salah satunya adalah pembobolan dalam keadaan 

mengenaskan yang dilakukan secara berlanjut yang cukup banyak kita saksikan 

secara konsisten di media elektronik dan komunikasi luas. 

      Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk upaya mendapatkan kebutuhan 

tersebut setiap orang mempunyaui kebebasan untuk mencapai kebutuhannya yakni 

dengan cara yang baik ataupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti 

penipuan, pencurian, penggelapan, dan perjudian. Perbuatan-perbuatan pidana ini 

dilakukan berdasarkan wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata  tertib 
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yang diinginkan oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang 

melanggarhukum. 

       Jenis kejahatan Pencurian dalam kondisi yang memberatkan mungkin 

merupakan kesalahan yang paling banyak dikenal di mata publik. Tindak pidana 

perampokan yang tertuang dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan telah diatur dalam beberapa jenis pelanggaran pembobolan. Tindak 

pidana pencurian merupakan salah satu pelanggaran yang sering dilakukan dengan 

berbagai landasan yang menjadi penyebabnya. 

        Pencurian  dalam  keadaan  memberatkan yang dilakukan secara berlanjutdiatur 

pada Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, negara merasa 

perlu untuk memberikan perlindungan terhadap  hak warga negaranya dalam 

keterkaitannya tentang harta benda. Perlindungan yang diberikan oleh Negara 

terhadap hak milik setiap warga negaranya berupa harta benda dipertegas Pasal 28H 

ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik itu tidak boleh diambil alih oleh siapa pun secara paksa”. 

                Tindak pidana perampokan yang sering terjadi adalah perampokan dengan 

unsur yang memberatkan atau yang dalam sila sering disebut gequalificeerde distal 

atau perampokan dengan pemberatan oleh pembuat undang-undang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 363 KUHP, tindak pidana perampokan dengan pemberatan yang 

dilakukan secara berlanjut, merupakan suatu Jenis Tindak Pidana pencurian yang 

dilakukan dengan cara-cara  tertentu serta dalam keadaan tertentu pula, sehingga 

bersifat lebih berat dan diancam dengan sanksi yang maksimalnya lebih.. 
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Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukanpenelitian yang  lebihmendalam tentang Tindak  Pidana   Pencurian  

Dalam  Keadaan  Memberatkan Yang dilakukan secara Berlanjut  (Tinjauan 

Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2020/PN.Pso 

B. Rumusan masalah  

Hal yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Bagaimanakah Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana  Pencurian  Dalam  

Keadaan  Memberatkan  Yang  Dilakukan Secara  Berlanjut Dalam Putusan 

Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2020/PN.Pso  ? 

2. Bagaimanakah  Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 

Pidana  Pencurian  Dalam  Keadaan  Memberatkan  Yang  Dilakukan Secara  

Berlanjut  Menurut Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2020/PN.Pso ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut  : 

1. Untuk mengetahui Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana  Pencurian  

Dalam  Keadaan  Memberatkan  Yang  Dilakukan Secara  Berlanjut Dalam 

Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2020/PN.Pso 

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 

Pidana  Pencurian  Dalam  Keadaan  Memberatkan  Yang  Dilakukan Secara  

Berlanjut  Menurut Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/2020/PN.Pso 

D. Manfaat  Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah : 

1. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan  dapat menjadi bahan pembahasan guna 

meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa dalam hal 
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hukum pidana, Terlebih khusus terhadap Tindak Pidana  Pencurian  Dalam  

Keadaan  Memberatkan  Yang  Dilakukan Secara  Berlanjut 

2. Hasil penelitian terhadap Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan  

bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat 

Universitas Sintuwu Maroso Poso 

3. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso 

4. Hasi Penelitian ini diharapkan pula dapat  menjadi bahan referensi bagi hakim 

ketika memutuskan suatu Perkara yang sama Dimasa Yang Akan Datang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


