
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA-PERKARA 

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 

 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  

Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Oleh  : 

TRI SUPROBO 

C100.060.117 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2011 



ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembimbing I Pembimbing II 

 

 (Sudaryono, S.H, M.Hum) (Muchamad Iksan, S.H, M.H) 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Pada  

Hari  : Jumat 

Tanggal :  12 Agustus 2011 

 

Dewan Penguji 

Ketua  : Sudaryono, S.H.,M.Hum. (……………………… ) 

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H. (……………………… ) 

Anggota : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (……………………… ) 

 

 

 

 

Mengetahui  

Dekan Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

( Muchamad Iksan, S.H., M.H.) 

 



iv 
 

MOTTO 

Demi matahari dan sinarnya padasinarnya pada pagi hari 

Demi bulan apabila mengiringinya 

Demi siang apabila menampakkannya 

Demi malam apabila menutupinya (gelap gulita) 

Demi langit serta pembinaanya (yang menakjubkan) 

Demi bumi serta penghamparannya 

Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) 

Maka ia mengilhamkannya kepadanya (jalan) kejahatan dan ketaqwaan 

Sungguh beruntung orang yang mencucikannya (jiwa itu) 

Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya 

(Al Qur’an Surat Asy-Syam ayat 1-10) 

 

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, 

Bahwa Rosulullah SAW bersabda: 

“Shodaqoh tak akan mengurangi harta 

Tidaklah seorang hamba senang memberi maaf , melainkan ALLAH akan 

menambahkan kemuliaannya 

Tidaklah seorang bertawadhu’ karena ALLAH, melainkan ALLAH akan 

meninggikan derajatnya” 
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ABSTRAKSI 

 

Tri Suprobo, C 100060117. Analisis Terhadap Putusan Hakim Atas Perkara-

perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.Skripsi. Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan, sebab-sebab disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan 

pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan untuk 

mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh hakim agar hasil putusannya berkualitas 

dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Penulisan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berkaitan dengan jenis 

penelitian yang dimaksud di atas maka penelitian ini akan mendiskripsikan tentang 

dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

sebab-sebab disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap 

perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan upaya yang dilakukan oleh 

hakim agar hasil putusannya berkualitas. Sumber data yang digunakan meliputi 

sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan 

wawancara, kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Data yang diperoleh disusun dalam 

bentuk metode kualitatif. 

 

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dasar Pertimbangan Hakim 

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan, terdapat beberapa asas, yaitu: Asas kebebasan dan kemerdekaan 

kekuasaan yudisial (judicial power), Asas Menghukum yang salah dan membebaskan 

yang tidak bersalah, dan Asas putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar. 

Sebab-sebab Adanya Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 

Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, di jabarkan dalam 

beberapa faktor, yaitu Faktor dalam Perundang-undangan atau Hukum Perundang-

undangan, faktor internal, faktor eksternal Hakim. kemudian Upaya Yang Dilakukan 

Oleh Hakim Agar Hasil Putusannya Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan 

yaitu harus memenuhi hal-hal antara lain Hakim mengkaji mengenai dakwaan yang 

diajukan oleh Penuntut umum, keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa, 

barang-barang bukti, serta ketentuan pasal-pasal hukum pidana, Hakim harus 

senantiasa melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dan 

Hakim harus memberikan putusan dari hati nuraninya yang dapat 

dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum serta mengandung 

penalaran-penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori hukum,  

 

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam 

membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan 

dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 


