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Description :
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1799/PID/B/2009/PN.JKT.BAR),
program kekhususan hukum praktisi, Universitas Esa Unggul,Surat putusan merupakan bukti
persidangan yang harus dijaga dan di pertahankan secara menetap oleh Hakim. Surat putusan
merupakan dasar bagi Jaksa untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi
dasar pertimbangan bagi Jaksa dalam bermusyawarah untuk mengambil dakwaan.mengingat
bahwa peranan surat putusan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di
pengadilan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya
kemampuan, kemahiran dan kejelian Hakim dalam menyusun surat putusan supaya tindak pidana
yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP agar terdakwa dapat dijatuhi
pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Kesalahan dalam penyusunan surat putusan
dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Kesalahan dalam pembuatan surat putusan bisa membuat surat putusan itu batal atau batal demi
hukum dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam
upaya pembuktian putusan, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1)
dasar2 pertimbangan hukum apa yang diberikan kepada terdakwa kasus pencurian dan
kekerasan? (2) hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jakarta Barat? (3) Analisis
Yuridis surat putusan Perkara pidana No.1799/PID/B/2009/PN.JKT.BAR. Tipe penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Normatif adalah bentuk penelitian
dengan melihat studi kepustakaan, atau sering juga disebut library research, penelitian
kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Sifat penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang
hukum Acara Pidana dan kemudian membandingkannya dengan kasus, hal ini dimaksudkan
untuk memberikan data seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori mengenai
surat putusan di dalam proses peradilan pidana. Adapun dasar pertimbangannya adalah bahwa
dalam kasus Andi Luntungan als Oding mengenai surat putusan pidananya berdasarkan pasal
365 (2) ke-2 kitab undang-undang hukum pidana yang telah dibuat oleh Hakim sesuai pada
peraturan hokum yang terkait dengan kasus perkara pencurian dan kekerasan, sehingga
keputusan-keputusan Hakim tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum yang komprehensif.
Kesimpulannya adalah upaya yang dilaksanakan Polres Jakarta Barat dalam penanggulangan
tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah meningkatkan pengawasan terhadap
tempat2 atau kawasan yang terbilang rawan pencurian dan kekerasan, yaitu dengan cara
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mengadakan operasi rutin yang digelar oleh Polres Jakarta Barat sedangkan tujuan operasi rutin
tersebut adalah mengadakan pemeriksaan kepada setiap orang atau tempat yang telah dicurigai
sebagai pelaku tindak pidana.
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