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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk patuh 

terhadap hukum. Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut asas 

legalitas, yang maksudnya sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 

berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan 

aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 

dilakukan”. Jadi dalam hal kita hendak mengatakan apakah suatu perbuatan itu 

merupakan tindak pidana atau bukan, kita harus berpegang pada ketentuan, 

apakah perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. 

Untuk hal ini harus terlebih dahulu ada sesuatu ketentuan yang menyatakan bahwa 

perbuatan itu merupakan tindak pidana.
1
  

Mengenai masalah tindak pidana ini, maka perlulah disebut tentang hubungan 

antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena 

hubungan antara keduanya sangat erat, tidak mungkin ada suatu tindak pidana 

tanpa pembuatnya karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya 

orang yang berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan 

hukuman, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana 
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akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya itu.
2
 

Seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk 

sosial tentunya akan saling membantu satu sama lain untuk bertahan hidup. Sudah 

pasti setiap manusia memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

rangka mempertahankan hidupnya. Namun di zaman sekarang sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak 

diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang memadai dari pemerintah 

untuk masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan 

keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Ketua Umum Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, saat ini ada sekitar 8 juta 

penduduk Indonesia yang menganggur, dan 40 juta orang Indonesia setengah 

menganggur, di mana setiap tahun angka pengangguran di Indonesia mengalami 

peningkatan.
3
 Hal ini memaksa sebagian masyarakat melakukan tindak pidana. 

Tindak pidana yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian. Perbuatan ini 

dilakukan sebagian orang sebagai jalan terakhir untuk bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku tindak pidana 

pencurian dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya. Pasal 362 KUHP tentang 

Pencurian menyebutkan: 

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

                                                           
2
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hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. 

  

Dari banyaknya kasus pencurian, pada umumnya barang komersil yang 

menjadi sasarannya, namun tidak hanya barang-barang tersebut yang selalu 

menjadi sasaran pencurian. Ada beberapa motif tidak wajar yang membuat 

seseorang melakukan tindak pidana pencurian.  

Pada tahun 2003, Purbalingga dihebohkan oleh kasus pencurian mayat yang 

dilakukan oleh Sumanto. Sumanto dikenal sebagai kanibal setelah mencuri mayat 

nenek bernama Rinah yang kemudian memakan daging jenazah itu. Hal ini 

dilakukannya untuk memperdalam ilmu agar menjadi kebal dan mendapat 

ketenangan batin.
4
 Pencurian mayat ini dilakukan Sumanto di Pemakaman Umum 

Dusun Srengseng, Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten 

Purbalingga. 

Kejadian yang hampir sama terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Cilacap. 

Resi Rookiswana, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor yang telah dua 

kali masuk penjara melakukan pencurian mayat bayi kembar di Pemakaman 

Umum Cikento, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah dan 

mayat wanita di Pemakaman Umum Sabuk Janur, Kelurahan Kebon Manis, 

Kecamatan Cilacap Utara. Hal ini dia lakukan sebagai ritual syarat memiliki 

kemampuan untuk terbang.
5
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Terdapat persamaan antara kedua kasus di atas, yakni pelaku pencurian mayat 

tersebut mempunyai motif untuk memperdalam suatu ilmu hitam atau kekuatan 

tertentu. Di zaman yang modern ini masih banyak warga kita yang masih 

mempercayai ilmu hitam, bisa jadi karena memang adanya bisikan gaib atau 

gangguan kejiwaan yang mempengaruhinya. Namun, ada pengecualian pidana 

terhadap orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. 

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungan 

jawab pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan 

pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini 

dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan. 

Maksudnya adalah, dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai 

alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana, dan inilah yang dimaksud dengan 

“dalam bentuk negatif” itu. Sebagai salah satu sistem hukum adalah sisitem 

hukum pidana tertulis kita, yang mengenai hal ini dalam Pasal 44 KUHP juga 

secara negatif merumuskan keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu 

disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Dalam 

Pasal 44 KUHP dikatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacad 

dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”.
6
  

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

mayat dengan judul “TINJAUAN YURIDIS, KRIMINOLOGIS, DAN 
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EMPIRIS TENTANG KASUS PENCURIAN MAYAT DI PURBALINGGA 

DAN CILACAP”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah terurai di atas, permasalahan 

yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kasus tindak pidana pencurian mayat dalam prespektif 

yuridis? 

2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian mayat di 

Purbalingga dan Cilacap? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang pencurian mayat di 

Purbalingga dan Cilacap? 

4. Bagaimana kajian kriminologis tentang pencurian mayat? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk menambah dan memperluas wawasan akan arti pentingnya 

Ilmu Hukum dalam teori dan praktek. 
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2. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui kasus tindak pidana pencurian mayat dalam 

prespektif yuridis. 

b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap kasus 

pencurian mayat di Purbalingga dan Cilacap. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat sekitar tentang pencurian 

mayat di Purbalingga dan Cilacap. 

d. Untuk mengetahui kajian kriminologis tentang pencurian mayat. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Digunakan sebagai sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang 

bermanfaat di bidang Ilmu Hukum yang kaitannya dengan tinjauan 

yuridis, kriminologis, dan empiris tentang kasus pencurian mayat. 

2. Manfaat Praktis 

Digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait yang ingin mengetahui 

tindakan-tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya 

dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian mayat. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
7
 

Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka 

diperlukan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah 

metode yuridis empiris. Penelitian ini mendekati masalah dari perspektif 

peraturan hukum yang berlaku dan praktik hukum di masyarakat. Dengan 

pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-

ketentuan yuridis yang mengatur mengenai tindakan aparat penegak hukum 

dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian mayat serta pandangan 

masyarakat sekitar terhadap pelaku tindak pidana pencurian mayat di 

Purbalingga dan Cilacap. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif,
8
 yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang 

penegakan hukum tindak pidana pencurian mayat di Purbalingga dan Cilacap 

dan kajian kriminologis tentang tindak pidana itu. 

                                                           
7
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. 
8
 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat 

fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam Buku Beni Ahmad Saebani, 2009, 

Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Purbalingga dan Polres Cilacap. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu keterangan/data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama, yaitu perilaku dan pandangan masyarakat melalui penelitian 

lapangan.
9
 Sumber data primer ini berupa perilaku dan pandangan 

masyarakat terhadap tersangka dan kinerja aparat penagak hukum dalam 

praktik penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian mayat 

di Pengadilan Negeri Purbalingga dan Polres Cilacap. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi 

kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan/fakta dengan mempelajari 

bahan-bahan berupa buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-

undangan, laporan-laporan, arsip-arsip, atau bahan lainnya yang 

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana 

pencurian mayat. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Interview (wawancara) 

Penulis dalam penelitian ini mengajukan pertanyaan langsung kepada 

responden yang mengetahui masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara terhadap Penyidik dan Penyelidik Polres Cilacap, 

Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dan masyarakat sekitar yang 

mengetahui tindak pidana pencurian mayat tersebut. 

b. Observasi 

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu 

dengan memperhatikan tindakan masyarakat sekitar dan aparat penegak 

hukum terhadap tersangka tindak pidana pencurian mayat di Purbalingga 

dan Cilacap. 

c. Studi Pustaka 

Penulis dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan dengan cara 

membaca buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

produk permasalahan yang sedang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif.
10

 

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
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 Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, 

cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk nonangka lain, 

dalam Buku M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, hal.133. 
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secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.
11

 Adapun pengambilan 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah logika berfikir induktif, yaitu metode 

yang dijelaskan dari hal yang khusus kepada hal yang umum. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh para 

pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian 

sistematikanya akan penulis sajikan dalam empat bab. 

Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika skripsi.  

Tinjauan pustaka menjadi judul bab II yang didalamnya menyantumkan 

tentang tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana yang mencakup 

pengertian hukum pidana, subyek hukum pidana, pengertian tindak pidana, dan 

subyek tindak pidana. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian mayat 

yang mencakup pengertian pencurian, macam-macam pencurian, unsur-unsur 

pencurian, pengertian mayat, pengertian pencurian mayat, dan pengertian 

kuburan. Tinjauan umum tentang alasan-alasan penghapusan pidana yang 

mencakup alasan-alasan penghapusan pidana, tidak mampu bertanggung jawab, 

kemampuan bertanggung jawab, dan pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab 

pidana. 
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Dalam bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas proses 

penyelesaian dan penegakan hukum yang ditinjau menurut ketentuan perundang-

undangan dan mengkaji secara kriminologis serta pandangan masyarakat terhadap 

kasus pencurian mayat tersebut. 

Bab IV sebagai penutup diisi dengan kesimpulan dan saran.


