
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF  

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KASUS  

TINDAK PIDANA PENCURIAN 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg) 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum 

Program Kekhususan Hukum Pidana 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

BANGKIT PERMANA PUTRA 

30301408456 

 

 

 

PROGRAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) 

SEMARANG 

2018 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

MOTTO & PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

- Niscaya Allah akan meningkatakan orang-orang yang beriman diantara 

kamu dan orang orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 

Mujadilah/58 Ayat 11) 

- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk mencapai cita-cita. 

- Tiada hari tanpa waktu, tiada wakru tanpa berilmu, terus belajar kejar 

masa depan. 

- Banggalah siapa dirimu, dirimu adalah dirimu sendiri. 

- Raih masa depan, gapai masa depan, kesuksesan ada di depan mata. 

 

Persembahan : 

 

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. 

Dengan ini saya mempersembahkan karya untuk (Alm) bapak Permono, 

terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa 

rindu yang sangat berarti. 

Ibu Kotik, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak 

terhingga dan selalu memberikan terbaik, terimakasih untuk adiku Dea Atika 

Permana Fitriani yang selalu mendorong kakak untuk  bersemangat dan mengerti 

arti sebuah tanggung jawab. 

“Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan 

manusia berkualitas” 

Semoga Allah membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan 

memberikan kemudahan dalam segala hal, Amin. 

  



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang dengan keagunan- Nya telah melimpahkan segala rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Normatif Putusan Majelis Hakim Terhadap Kasus Tindak 

Pidana Pencurian” (Studi Kasus Putusan Nomor: 840/Pid.B/2017/PN.Smg) 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua 

orang tua tercinta dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan 

semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam 

mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi Penulis 

mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada 

waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah 

diberikan kepada Penulis.  

Dalam penyusunan ini Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dari 

berbagai pihak baik dari segi materi atau pun moril. Oleh karena itu 

perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan bimbingan dan dukungannya, di sampaikan terimakasih kepada:  
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1. Ir. H. Prabowo Setiawan, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang beserta jajarannya. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.  

3. Kami Hartono, S.H., M.H ketua Program (S-1) Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

4. Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing dengan penuh 

kesabaran dan pengertian membimbing Penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai 

dengan penyelesaian skripsi ini.  

5. Kepada Bapak Dr. H Jawade Hafidz, S.H., M.H, Ibu Dr. Ira Alia Maerani, 

S.H., M.H, bapak Dr. H Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku dosen 

penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari 

awal sampai selesainya skripsi ini.  

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. 

Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini. 

Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan 

Batasnya. 
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Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat di jadikan sebagai bahan 

masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan 

kita kemudahan dan jalan hidup kita. 

Wassalamalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Semarang, 28 Februari 2018 

Penulis, 

 

Bangkit Permana Putra 
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