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Pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan salah satu penyakit 

masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari 

generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang 

merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar 

masyarakat menjauhi melakukan pencurian terhadap orang lain.  

Permasalahan yang diajukan adalah Bagaimana sanksi dan hukuman bagi 

pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada Kasus Putusan 

No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP. Dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk 

menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan keadaan 

memberatkan. Tujuan dan manfaat Untuk mengetahui bentuk sanksi dan hukuman 

bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam kasus 

Putusan No. 796/Pid.B/2012/PN-RAP.Untuk mengetahui  upaya-upaya apa saja 

yang harus dilakukan agar mencegah dan menanggulangi terjadi tindak pidana 

pencurian dengan keadaan memberatkan. 

Dalam hal telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang 

memberatkan dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat sekarang ini maka 

bentuk sanksi dan hukuman bagi pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah 

dilakukan, dan juga sesuai dengan ketentuan, peraturan dan undang-undang yang 

berlaku dalam ini dikaitkan dengan kasus No.796/Pid.B/2012/PN-RAP pelaku 

dihukum selama 7 (tujuh) bulan. Upaya untuk mencegah dan penanggulanggan 

tindak pidana pencurian terutama dalam keadaan yang memberatkan adalah 

dengan Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. 

Tindakan refresif yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum, Meningkatkan 

usaha pendidikan dan ketrampilan, Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan 

sanksi hukuman.  

Untuk menghindari tindak pidana pencurian dalam keadaan yang 

memberatkan hendaknya para masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan 

segala tindakan sehingga tindak memancing seseorang untuk melakukan 

pencurian. Agar para penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas 

dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar bagi pelaku tindak pidana 

pencurian dalam keadaan yang memberatkan merasa jera dan takut untuk 

mengulanginya lagi. Dan agar masyarakat yang lain takut juga melakukan tindak 

pidana tersebut karena mengetahui beratnya hukuman yang akan diterima jika 

kejahatan tersebut dilakukan. 
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