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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

       Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, 

tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang 

kita duga. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. 

Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat 

pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu 

berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang 

memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka 

capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan 

dengan kejahatannya. 

       Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku           

kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan 

kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan 

dan tehnologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi 

volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang 

makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana 

demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang 

menyeluruh.  

       Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan 

dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang 
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berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegkalan yang 

tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat 

mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran 

hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum 

pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan 

menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak 

pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan 

jiwa seseorang.  

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai 

upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita 

sering mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang 

berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan 

teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada 

kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 

dikelompokkan kedalam 4 (empat) golonga n faktor, yaitu:1 

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yamg secara umum 

mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam 

masyarakat. 

2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan 

prosesual didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap 

dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.  

                                                 
1 Mulyana W. Kusumah, Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, 1991. 
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3. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek 

individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan 

dilakukannya kejahatan.  

4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencangkup 

keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan 

yang dilakukan secara melembaga oleh unsur -unsur sistem peradilan 

pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” 

diperlihatkan oleh warga masyarakat. 

  
       Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. 

Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada 

ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. 

       Seperti  dapat kita lihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, 

dan kejahatan subversi. Di mana ketiganya sebenarnya juga mengacaukan 

perekonomian Negara.  

       Dalam kejahatan korupsi memang ditegaskan unsur “ mengacaukan 

perekonomian dan keuangan Negara”, demikian pula pada tindak pidana 

ekonomi. Sementara itu, pada tindak pidana subversi terdapat unsur 

perbuatan yang “menghambat industri dan distribusi” yang dilakukan oleh 

Negara.
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       Selanjutnya pada tindak pidana umum, juga kita dapatkan be raneka 

ragam atau macamnya, di mana salah satunya adalah tindak pidana 

pencurian.  

       Menurut Poerwadarminta, dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

mengatakan sebagai berikut:2 

“ Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai 
perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara 
(perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak 
dengan jalan yang sah)”. 
 

tindak pidana pencurian yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak 

pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian 

biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur 

dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam 

keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  

       Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 365 ditambah dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP, dimasukkan kedalam gequalificeerde 

diefstal atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. 

       Didalam penulisan ini, fokus masalah akan diarahkan kepada 

pencurian khusus yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya 

memiliki unsur :3 

                                                 
2 W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976 
3 M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva, 
Bandung, hal. 71 
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1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan 

atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. 

Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain. 

2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang 

dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: 

menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain 

mengambil barang-barang dalam rumah (Pasal 365 ayat 1). 

 
       Sementara itu, menurut M Sudradjat Bassar hal-hal yang dapat 

memperberat ancaman hukuman pelakunya, adalah apabila dalam 

perbuatannya terkandung pula hal-hal:4 

1. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang 

sedang berjalan, mobil atau bis umum (Pasal 365 ayat 2). Alasan yang 

memberatkan hukuman ini, adalah bahwa ditempat-tempat tersebut si 

korban tidak mudah mendapatkan pertolongan orang lain. 

2. Apabila perbuatan menyebabkan orang luka berat atau berakibat 

matinya orang. Dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur 

hidup atau 20 tahun penjara. 

       Dengan demikia n, fokus penelitian ini hanya ditujukan pada pencurian 

yang dibarengi dengan kekerasan terhadap pemilik barang atau orang lain 

yang diserahi pemilik sebelum dan sesudah perbuatan pencurian (dengan 

kekerasan) tersebut dilakukan.  

                                                 
4 Ibid, hal: 72 
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       Di samping pelaku (ke jahatan pencurian dengan kekerasan) pokok 

masalah utama yang akan dibicarakan adalah peranan korbannya. 

       Menurut Arief Gosita, dalam menghadapi suatu kejahatan, kita tidak 

hanya menyalahkan atau memperhatikan pelakunya saja, akan tetapi juga 

harus memperhatikan dan menyalahkan korbannya. Walaupun secara 

eksplisit tidak dinampakkan dengan jelas.5 

       Dalam tindak pidana perkosaan, misalnya: kemungkinan hobby 

korban yang suka berpakaian “merangsang (minim)”, suka keluar malam 

atau berada di tempat sepi, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan 

apabila terjadi “perampokan” (istilah umum pencurian dengan kekerasan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP ini), dimungkinkan korbannya 

lebih suka menyimpan uang atau perhiasan dalam jumlah besar, tempat 

tinggalnya yang terpencil dalam arti jarang dikunjungi atau diperhatikan 

orang yang lewat atau ada di sekitarnya. Tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan ini dapat terjadi pada lokasi yang ramai, karena orang-orang 

yang ada jarang atau tidak memperhatikan rumah korban; atau yang sering 

kali terjadi justru di lokasi-lokasi yang sepi. Yang jelas, pelaku telah 

mengetahui dengan pasti kekayaan dan keadaan rumah korban. Tidak 

mungkin seorang pelaku perampokan masuk rumah orang lain, yang 

ternyata tidak ada barangnya yang berharga. Semua keadaan di atas, 

menyebabkan penulis ingin mengetahui peranan korban, terutama korban 

                                                 
5 Arief Gosita, 1987, Victimologi,  Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 17 
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tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu penulis 

menyusun skripsi ini yang berjudul  

“PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA 

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

       Untuk menghindari pengembangan uraian yang kurang mengenai 

topik tersebut sehingga akan membuat samar dan tidak jelas pengertian 

dari yang seharusnya tidak diinginkan maka dalam penulisan skripsi ini 

penulis sengaja memilih judul “PERAN KORBAN DALAM 

TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 

KEKERASAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Oleh 

karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai daerah yang menjadi 

sasaran penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

C. Perumusan Masalah 

       Masih berpegang pada latar belakang permasalahan di atas, maka 

perumusan masalah yang penulis ajukan, adalah : 

1. Sejauhmana peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat? 
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2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan 

untuk mencegah agar jangan sampai kuantitas tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan itu lebih meningkat daripada sebelumnya? 

       

D. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis peroleh dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana korban dapat dianggap berperan 

didalam menunjang keberhasilan pelaku kejahatan dimaksud dalam 

melakukan tindakannya. 

2. Ingin diketahui pula upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh 

penegak hukum, masyarakat maupun pelaku kejahatan itu sendiri, di 

dalam mengurangi atau menentukan kuantitas kejahatan di maksud. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada 

umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya. 

b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai 

masalah-masalah yang ada dalam tindak pidana pencurian yang 

dilakukan dengan kekerasan sebagai bahan pengetahuan 

tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut, 

khususnya mahasiswa fakultas hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam 

menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan dengan 

kekerasan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

       Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana, pada dasarnya 

merupakan objek yang abstrak, sedangkan objek pidana yang lebih 

kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku 

(perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. “Hanya saja 

yang menjadi objek adalah perbuatan manusia yang termasuk didalam 

ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari 

warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau 

aparat penegak hukum”.6 

       Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam 

arti konkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. 

Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan 

hukum pidana. “Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup 

kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara 

itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum 

dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi 

                                                 
6 Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Hal : 7. 
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yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi 

yang terdapat dalam bidang hukum lainnya”. 7        

       Menurut RUU KUHP Nasional 1999/2000, tujuan pemidanaan adalah 

sebagai berikut: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (d) membebaskan rasa 

bersalah pada terpidana.      

        Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut maka harus dilihat 

pengertian dari kata perbuatan itu sendiri, yang menurut Prof. Moeljatno 

berarti: Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada 

dua keada n konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua 

adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Menurut Prof. 

Moeljatno pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata “peristiwa 

pidana” adalah kurang tepat, sebab kata peristiwa itu merupakan penertian 

yang konkrit yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya 

orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum 

pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila 

matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tindakan 

orang lain. Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah perbuatan 

                                                 
7 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal: 11 



 22 

pidana, sebab kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan 

konkrit atau hal-hal gerak gerik fisik secara konkrit. 

       Berbicara masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas-

asas hukum pidana yang termasuk didalamnya adalah asas Legalitas, yaitu 

“asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” yang 

tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berarti tiada suatu perbuatan 

dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada sebelumnya. 8  

       Tindakan pelanggaran hukum terhadap ketentuan perundang-

undangan hukum pidana, pada dasarnya ditujukan untuk kemudahan para 

pelaku tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara jalan 

pintas, cepat dan mendapat untung sebanyak-banyaknya. Dorongan 

kebutuhan hidup serba mudah, mewah, tidak menutup kemungkinan 

pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan resiko yang terjadi. 

Dampak negatifnya meluas tidak saja dipikul pelaku tindak pidana itu, 

tetapi juga masyarakat yang tidak berdosa sering menjadi korban, bahkan 

seringkali sampai mengorbankan nyawa seseorang. 

       Apabila tindak pidana itu sampai membawa akibat menimbulkan 

korban cidera atau bahkan sampai meninggal, seringkali tindak pidana itu 

disebut  tindak pidana dengan kekerasan. Yang dimaksud dengan 

kekerasan dalam tindak pidana ini adalah yang mempergunakan tenaga 

fisik atau jasmaniah yang tidak kecil secara tidak sah misalnya dengan 

                                                 
8 Andi Hamzah, 1990, KUHP dan KUHAP , Jakarta, Rincka Cipta, Hal :3. 
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memukul, menendang, melukai baik dengan senjata ataupun tangan 

kosong, termasuk mengikat korban atau menyekap dalam kamar. Sesuai 

dengan Pasal 89 KUHP, bahwa yang disamakan dengan kekerasan yaitu 

membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. 

       Perbuatan kejahatan dengan kekerasan dapat diartikan sebagai tindak 

kejahatan yang didahului atau dibarengi dengan tindakan fisik yang 

mengakibatkan korban tidak berdaya, pingsan atau dalam keadaan tidak dapat 

berbuat sesuatu karena pukulan, pengaruh racun, obat ataupun disekap dalam 

kamar atau diikat badan.   

Dalam Yurisprudensi yang dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 

17 Maret 1976 Nomor 41 tahun 1976 tentang kejahatan perampokan yang 

didahului dengan kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan maksud 

memperlancar perampokan itu. Perbuatan kekerasan itu mengakibatkan kematian 

dan dilakukan oleh dua orang bersekutu dan yang bersalah telah memasuki rumah 

secara paksa pada malam hari dimana kejahatan itu dilakukan.  

       Sebelum perkara itu diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung 

“bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

tertanggal 29 Januari 1976 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 

pada tanggal 16 Februari 1976 Nomor 54/PN.1976/Pid. Dengan 

menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 18 tahun dipotong 

masa tahanan”. 9  

                                                 
9 Roeslan Saleh, 1989, Kumpulan Keputusan-Keputusan Tentang Perkara Pidana. Cetakan 
Kelima, Penerbit Yayasan Gajah Mada, yogyakarta,  Hal : 69. 
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       Sebelum perkara itu diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung “bahwa 

perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 29 

Januari 1976 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 16 

Februari 1976 Nomor 54/PN.1976/Pid. Dengan menghukum terdakwa dengan 

hukuman penjara selama 18 tahun dipotong masa tahanan”.10  

       Keputusan di atas merupakan contoh keputusan dari kejahatan yang 

dilakukan dengan kekerasan menurut Yurisprudensi, yang dalam perkembangan 

pada masa sekarang akan menjadi referensi bagi penelitian atau studi tentang 

kajahatan yang dilakukan dengan kekerasan untuk kepentingan hukum, 

kepentingan ilmu pengetahuan hukum dan bahan pertimbangan bagi kepentingan 

yang lebih luas.  

 

G. Metode Penelitian 

       Telah disinggung dimuka, bahwa penelitian ini dilakukan berdasarkan studi 

kasus atau proses penyelesaian pengadilan terhadap pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan, kemudian juga dimintakan pendapat kepada pihak 

penegak hukum, masyarakat, pelaku dan para korban atau para calon (warga 

masyarakat). 

       Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 1.  Jenis Penelitian 

                                                 
10 Roeslan Saleh, 1989, Kumpulan Keputusan-Keputusan Tentang Perkara Pidana. Cetakan Kelima, 
Penerbit Yayasan Gajah Mada, yogyakarta,  Hal : 69. 
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       Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data yang sebanyak-

banyaknya dan seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktifitas 

manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas manusia.11 

2.   Lokasi Penelitian  

       Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Surakarta. 

Pengambilan lokasi ini dengan memeperhitungkan jarak lokasi penelitian 

tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga diharapkan peneliti 

dapat lebih mudah dan lancar untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

3.   Jenis Data 

       Data adalah hasil penelitian, baik yang berupa faktor-faktor atau 

angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu informasi. Jenis data 

ada 2 macam, yaitu: 

 a.  Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan 

mencari, mengumpulkan fakta yang ada dan sesuai dengan masalah 

yang dibahas. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta dan Poltabes 

Surakarta. 

b.  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-

bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber 

tertulis lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder 
                                                 
11 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, hal. 10 
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ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku hasil 

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.12 

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau 

dari kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti KUHP (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana).  

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan yang bersifat mendukung bahan hukum primer berupa 

buku-buku, artikel-artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan 

dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum, kamus bahasa dan sarana-sarana pendukung 

lain. 

4.   Metode Pengumpulan Data 

a. Mengadakan Studi Lapangan (field research)  

      Yaitu berusaha mengumpulkan data primer di lapangan penelitian, 

dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta, Poltabes Surakarta, dan 

warga kotamadya Surakarta. Adapun tehnik pengumpulan data yang 

dipergunakan, adalah : 
                                                 
12 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, hal. 12 
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a. Wawancara 

Merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara 

sepihak dan lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi 

secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak 

yang bersangkutan sebagaimana telah disebut di atas. 

b. Studi Dokumentasi  

Merupakan usaha mempelajari dan mengumpulkan data primer tertulis 

yang ada di lokasi penelitian, terutama yang berupa berkas-berkas 

berita acara, penuntutan dan pemeriksaan pelaku pencurian dengan 

kekerasan guna penjatuhan pidananya. Dari kasus dan berkas-berkas 

dimaksud juga akan dapat diketahui penyebab pelaku melakukan 

kejahatan serta peran korban dalam kejahatan itu. 

4.  Metode Analisis Data 

            Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data, dengan 

menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif atau menganalisis data 

dengan menjelaskannya dalam bentuk-bentuk kalimat yang mudah dipahami, 

tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan angka. 

 

H. Sistematika Skripsi 

       Guna mempermudah pembaca memahami isi/materi secara keseluruhan dari 

skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut 

ini : 
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       Bab I pendahuluan, diuraikan latar belakang permasalahan, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Selanjutnya akan diuraikan juga kerangka penelitian, metode penelitian dan 

sistematika skripsi. 

                        Bab II tinjauan umum, akan dipergunakan untuk menguraikan pengertian 

korban, penjahat dan kejahatan, kemudian kejahatan pencurian, macam-macam 

dan ketentuannya serta unsur-unsur perbuatan  berbagai kejahatan pencurian, 

diakhiri dengan macam-macam korban dari kejahatan pencurian dengan 

kekerasan. 

       Bab III hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan, diuraikan faktor 

penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan, kemudian peran para pihak 

dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk pelaku, korban dan peran 

masyarakat. Dilanjutkan dengan penanggulangan kejahatan pencurian dengan 

kekerasan, baik secara preventif oleh korban atau calon korban, oleh masyarakat, 

maupun oleh penegak hukum  dan secara represif, serta Putusan-putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta tentang kasus pencurian dengan kekerasan. 

       Bab IV penutup, dalam bab ini berisi tentang  kesimpulan, saran dan daftar 

pustaka serta merupakan akhir dari penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 

 




