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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh 

Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman 

atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur‟an dan Hadist. Tindakan 

kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang menggangu 

ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang 

bersumber dari Al Qur‟an dan Hadits.1 

Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.  Syari‟at 

Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia 

untuk melaksankannya. Konsep kewajiban asasi syari‟at yaitu menempatkan 

Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang 

ada pada orang lain.  Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi 

perintah Allah. Sehubungan dengan penulisan Abdul Qadir Audah seorang Ahli 

hukum islam mengatakan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain 

dalam keadaan sembunyi-sembunyi (Auda, 1992: 5182) yang mengambilnya 

tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.  Tindak Pidana pencurian memiliki  

                                                           
1
 Abdul Qadir Audah, 1992, Hlm, 2819 

2
 Abdul Qadir Audah, 1992, hlm, 5181. 
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unsur unsur terjadinya pencurian, dengan sanksi – sanksi jelas dan penerapan 

hukumnya melalui alat bukti dalam Fiqh Jinayah.  

Pengertian dasar kata pencurian berasal dari bahasa Arab Al- Sariqoh, 

dalam Ensiklopedi Fiqh : 

ي ا  اح  في  خ ي اخز  سر    ا

“ Sariqoh adalah  mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya 

dari tempat penyimpanan” 

Islam ingin membangun umat yang sehat, Dengan tujuan membina 

kedamaian dalam masyarakat, maka pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan 

dan dosa yang besar. 

 

Hadits Nabi SAW seorang pencuri juga dilaknat Allah SWt3: 

ع ه ا   ع  ر ير ع ا ص ع ي ع اب  يض فت سا ر  يسر  ا ا   

ع ي     ح فت   يسر  ا

Hadits tersebut diatas memperingatkan sejak dini, Ketika seseorang 

berusaha mengambil barang-barang kecil (dianggap sepele), maka dia harus 

dipersalahkan dan dicela.   

Ahli hukum Islam yang lain Ibnu Hazan berkata: bahwa bahkan karena 

mencuri sebutir telur atau seutai tali, tangan si pencuri harus dapat dipotong. 

                                                           
3
 Hadits Riwayat Bukhori dan muslim.  Hlm 630 



3 

 

 

Namun sebagian besar ulama meyakini bahwa ia harus mencapai nisab 

seperempat dinar. Hadits tersebut menekan untuk menjerah kejahatan pencuri 

karena dari pencurian kecil, suatu ketikan seorang  dapat menjadi seorang pencuri 

besar jika dia tidak dikekang atau dijerahkan.  

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan yang mana disertai ancaman (Sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.  Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada 

perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang),  sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang 

menimbulkannya kejadian itu.  Antara larangan dan ancaman pidana ada 

hubungan yang erat, oleh karena antara kajadian dan orang yang menimbulkan 

kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan 

hubungan yang erat itu. 

Ada lain istilah yang dipakai dalam Hukum Pidana, yaitu “Tindak 

Pidana”.  Hukum Acara Pidana Mohammad Taufik Makarao4.  Istilah ini, karena 

timbulnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-

undanagan.  Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari ”Perbuatan” tapi “Tindak 

“ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya 

menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan 

perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap 
                                                           

4
 Mohammad Taufik Makarao,  Hukum Acara Pidana, Ciawi, Ghalia Indonesia. 
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jasmani seseorang.  Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka 

dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam 

pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata 

perbuatan. 

Menurut KUHP Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang 

merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya 

dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. 

Pasal 362 KUHP yang berbunyi: 

„‟Barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak,dihukum karena 
pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”5. 

Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada 

pasal 362 KUHP terdiri dari Unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk 

menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan Unsur-Unsur Subjektif 

yakni, barang siapa, mengabil, sesuatu benda dan sebagian atau keseluruannya 

kepunyaan orang lain. 

 Pencurian dapat dilakukan juga terhadap benda cagar budaya baik 

dilakukan oleh individu maupun kelompok.   Perbuatan dilakukan dengan sengaja 

dan sembunyi-sembunyi terhadap bendar cagar budaya tersebut.  Para pelaku 

bertindak dengan pembagian kerja yang jelas demi kelancaran tindak pidana yang 

                                                           
5
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362. 



5 

 

 

dilakukan oleh pelaku. pada pencurian cagar budaya di beberapa tempat di kota 

palembang wawancara  satu pengelolah Makam Sabokingking bapak Petot. 

Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya di atur di dalam Pasal 106 

Undang-Undang No. 11 Tentang Cagar Budaya Yang menyatakan : 

(1)  Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (Enam) bulan 

dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan /atau denda paling sedikit 

Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). 

(2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipidana  dengan  pidana   penjara paling singkat 3 

(Tiga) tahun  dan  paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan /atau denda   paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00  (Sepuluh Miliar Rupiah). 

Tabel 1. Data Benda Cagar budaya yang hilang dimakam Sabokingking dan 
Makam Kawah Tengkurep.6 

Nama benda cagar 
budaya 

Tahun kehilangan Jumlah 

Guci Anti 1980 1 

Tombak Pangeran Akil 1987 1 

  Sumber: Dokumentasi peneliti dilapangan 

Berdasarkan latar belakang di atas,  menarik minat penulis untuk 

mengupas lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi hukum menurut tinjauan Fiqh 

                                                           
6
 Sumber data dari makam sabokingking  dan makam kawah tengkurep. 
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Jinayah dan sanksi-sanksi hukum menurut Hukum Tindak Pidana Pencurian 

Cagar Budaya dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 11 Tentang Cagar Budaya.  

Sehingga judul penelitian ini adalah Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Tindak 

Pidana Pencurian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah,  maka penulis merumuskan 

masalah  sebagai berikut : 

1. Benda apa saja yang tergolong  benda Cagar Budaya Menurut Undang-

Undang No 11 Tahun 2010 tentang benda cagar budaya? 

2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

pencurian benda Cagar Budaya di Kawasan Makam Sabokingking dan 

Makam Kawah Tengkurep ? 

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pencurian cagar 

budaya menurut Pasal 106 Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang 

cagar budaya ? 

C.  Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penulisan. 

C.1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui agar Cagar Budaya dapat terlindungi dari tindak 

pindak pencurian, dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah 

khususnya yang menegakkan hukum Pidana Pencurian Cagar Budaya 

maupun Masyarakat yang berdomisili di dekat Makam Sabokingking dan 

Makam Kawah Tengkurep tersebut agar Benda-Benda Cagar Budaya dapat di 



7 

 

 

jaga dan dapat di wariskan untuk generasi masa depan agar mereka 

mengetahui tentang nilai-nilai sejarah yang ada pada negeri itu sendiri. 

C.2 Manfaat Penulisan.  

  Manfaat Teoritis. 

  Untuk pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Umum dengan 

Figh Jinayah agar memudahkan baik dari praktisi Hukum Umum 

maupun Hukum Pidana Islam dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

guna untuk penelitian dan lain sebagainya dengan adanya penelitian ke 

beberapa tempat seperti Makam Sabokingking dan Makam Kawah 

Tengkurep dapat menambah wawasan baik dari penulis sendiri maupun 

dari kalangan Umum semuanya. 

Manfaat praktis. 

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Aparatur 

Penegak Hukum dan Masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi 

terjadinya kejahatan terhadap Tindak Pidana  Pencurian Cagar Budaya 

agar benda-benda yang memiliki sejarah dapat terjaga dan terlindungi 

secara hukum. 
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D. Kerangka Teori 

D.  1. Teori Cagar Budaya menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya 

Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia atau alam, yang 

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagianya atau sisanya, situs, dan 

Kawasan, yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, Ilmu pengetahuan, 

pendidikan, Agama dan Kebudayaan yang di lestariakan baik yang berada di 

darat maupun yang di air, Secara Etimologi Cagar Budaya di artikan sebagai 

daerah yang kelestariannya hidup masyarakat dan perikehidupannya di 

lindungi oleh Undang Undang dari bahaya kepunahan.   Sedangkan situs 

adalah areal temuan benda purbakala, oleh sebab itu peninggalan budaya harus 

dijaga, dan dilestarikan dengan mengedepankan pemahaman Undang-Undang 

Cagar Budaya dikarenakan berisikan aturan yang tegas dalam memanfaatkan 

dan melestarikan peninggalan benda cagar budaya.    

D.  2.  Teori Pemidanaan Menurut Islam 

Perbuatan Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Syariqah) dalam Islam, 

dapat dikatakan sebagai kejahatan, apabila sudah memenuhi unsur-unsur delik 

yang diadukan dalam tindak pidana pencurian dalam Islam di antaranya : 

pengambilan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi, yang dicuri itu harus 

berupa harta kongkret, harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga.  

Apabila sudah memenuhi unsu-runsur delik Pencurian maka hukuman yang 

dapat dikenakan dapat berupa “Sanksi” atau “Hadd”.   Untuk hukuman sanksi 
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bagi pelaku kejahatan Jarimah Syariqah, apabila tidak lengkap memenuhi 

unsur-unsur delik Pencurian Jarimah Syariqoh Apabila tidak Memenuhi syarat 

Maka akan dikenakan sanksi berupa Hukuman Ta‟zir.  Sedangkan hukuman 

Hadd bagi pelaku kejahatan Jarimah Syariqah, adalah sudah memenuhi unsur--

unsur delik Pencurian secara lengkap.  Hukum Islam memandang tindak 

pidana Pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya 

maka hukuman sudah ditetapkan oleh Syara’ yaitu hukuman potong tangan 

bagi Pencuri apabila sudah memenuhi Kadar atau Nizab 

D.  3.  Teori Jenis Tindak P idana 

Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di atur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010, Perlindungan adalah upaya mencegah dan 

menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara 

penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar benda cagar 

budaya di dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 “Setiap orang 

yang menadah hasil Pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dipidana  dengan  pidana   penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun  dan  

paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan / atau denda   paling sedikit Rp. 

1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00  (Sepuluh Miliar Rupiah). 
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E. Definisi Operasional 

  Pencurian adalah seseorang yang mengambil barang milik orang lain yang 

bukan hak atau miliknya, atau membawa suatu benda dalam penguasaanya atau 

membawa benda tersebut secara mutlak di bawah penguasaanya, sebagai salah 

satu unsur tindak pidana pencurian yang dapat merugikan orang lain dan 

memberatkan bagi pelaku pencurian. 

  Cagar Budaya adalah  warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda 

Cagar Budaya, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di darat 

maupun di air yang harus di lestarikan keberadaanya karena memiliki nilai-nilai 

penting bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan Agama dan Kebudayaan melalui proses 

penetapan. 

F. Tinjauan Pustaka 

Cagar budaya yang terletak di beberapa wilayah di Negara Indonesia di 

karenakan begitu banyak aset dan cagar budaya yang disalah gunakan oleh orang 

yang tidak bertanggung jawab, dan kurangnya pengawasan dari pemerintahan. 

Yadi Mulyadi, (2009)7  penelitian yang di lakukan oleh Yadi Mulyadi di 

dalam skiripsi nya yang berjudul “Pengelolahan Kawasan Cagar Budaya Di 

Sulawesi Bau-Bau Sulawesi Tenggara’’. penelitian ini menyimpulkan bahwa 

bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa factor utama yang 

                                                           
7
Yadi mulyadi, (2009), 

7
, Pengelolahan Cagar Budaya  Di Sulawesi, internet jam 7. 
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menyebabkan pengelolahan kurangnya pengawasan oleh pihak masyarakat dan 

terutama pemerintah. Dimana proses tersebut banyak permasalahan kepengurusan. 

Hesti Septiningrum, (2013)8 penelitian yang dilakukan oleh Hesti 

Septiningrum dalam karya tulis ilmian yang berjudul “Upaya Pelestarian Kawasan 

Candi Dieng di Provinsi Jawa Tengah” Penelitian ini menyimpulkan bahwa Cagar 

Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan 

perilaku kehidupan manusia yang penting sehingga perlu adanya upaya 

pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode sistemmatika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa pemeriksa gejala hukum tertentu.dengan cara menganalisa 

„‟juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, 

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan9 

G. 1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Lapangan (Field Reseach), 

yaitu meninjau langsung ke lokasi penelitian  dengan menggunakan 

pengamatan di lokasi Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep 

dan daerah sekitarnya, Serta wawancara terhadap pihak Pengurus yang terkait 

serta masyarakat disekitarnya. 

                                                           
8
Septiningrum, 2013, hlm 6, Pelestarian Kawasan Candi Dieng Di Jawa Tengah, internet 

jam 7 
9
 Soerjono Soekanto, 2006: Gramedia.  Hlm 43 
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G. 2.  Lokasi Penelitian  

Dari beberapa tinjauan lokasi penelitian, ada 2 lokasi yang menarik untuk 

di lakukan penelitian di antaranya : Makam Sabokingking dan Makam Kawah 

Tekurep di wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. 

G.  3.  Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data  yang di gunakan adalah data Kualitatif, yaitu data yang 

berbentuk uraian, gambaran atau penyajian dengan sejelas-jelasnya dari 

beberapa informan tentang penyebab terjadinya prncurian cagar budaya. 

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

- Bahan Hukum Primer adalah sehubungan dengan penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan maka sumber penelitian ini bersumber 

dari data primer, yaitu sumber yang diambil langsung dari sumber data 

utama melalui Observasi, dan wawancara kelokasi penelitian. 

- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder 

dalam penelitian ini adalah Al -Qur‟an, Hadist, KUHP, Undang-

Undang No.11 Tahun 2010 Pasal 106, yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder 
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seperti Ensiklopedia Islam, Kamus Hukum, Surat Kabar, Internet dan 

sebagainya10 

G. 4. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian 

ini adalah : 

- Studi Dokumentasi  

Dokumensi adalah penelitian yang mengembangkan atau mengelola 

data-data yang didapat dari lapangan atau pengkajian data-data dari 

kepustakaan 

- Studi Wawancara  

Mengadakan wawancara langsung pada informan, yaitu pihak 

Pengelola Cagar Budaya di Kota Palembang maupun Musium Cagar 

Budaya di Kota Palembang.  Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman yaitu dimana pertanyaan yang telah disiapkan 

terlebih dahulu untuk dijawab secara lisan dengan tujuan agar 

informan memberikan uraian jawaban. 

G. 5.  Tehnik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan cara dirangkum 

dan ditulis dan di buat secara logis dan secara sistematis kemudian di 

lakuakan interprestasi sesuai dengan permasalahan. 

 

 

                                                           
10Soekanto, Hukum dalam masyaratkat, Jakarta: Rajawali, 2006, Hlm, 3.  
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G. 6.  Tehnik Analisis Data  

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana yang 

disebutkan di atas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian 

dianalisis secara Deskriptif Kualitatif,  yakni menguraikan dan 

menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelasnya 

berdasarkan rumusan masalah, kemudian akan disimpulkan secara 

Induktif,  yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat khusus 

disimpulkan secara umun sehingga pemahaman hasil penelitian dapat 

dengan mudah dimengerti dan dipahami.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

BENDA CAGAR BUDAYA 

 

A. Pengertian Benda Cagar Budaya Secara Umum 

Secara Etimologi Cagar Budaya di artikan sebagai daerah yang 

kelestariannya hidup masyarakat dan perikehidupannya di lindungi oleh Undang 

Undang dari bahaya kepunahan, sedangkan Situs adalah areal temuan benda 

purbakala (Kamus Bahasa Indonesia2005:82). Sementara menurut Raymond 

Williams menyebut budaya sebagai  “satu dari dua atau tiga kata yang paling 

rumit dalam bahasa inggris”  budaya dapat digunakan untuk mengacu pada “Suatu 

proses umum perkembangan intelektual, spritual dan estetis” 11 

Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia atau alam, yang berupa 

kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagianya atau sisanya, Situs, dan Kawasan, 

yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, 

Agama,dan Kebudayaan yang di lestariakan baik yang berada di darat maupun 

yang di air. (Ukat.  1997:12)12.  Sementara menurut Tanudirjo benda cagar budaya 

adalah benda buatan manusia,  atau benda alam bergerak atau tidak bergerak, 

                                                           
11

 Storey jonh,(2009),2,Teori Budaya Dan Budaya Pop Memetakan  Lanskap Konseptual 

Cultural  Studies: Yogyakarta, Qalam pres. 
12

 Tja d asas ita, Ukat.  . Arkeologi Islam.  Yogyaka ta,Libe ty 
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yang telah di tetapkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  (Tanudirjo.  

2000:  6)13 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas maka, 

penulis menyimpulkan bahwa benda cagar budaya adalah benda yang alam atau 

benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan 

atau kelompok, atau bagian-bagianya, atau sisa-sisanya yang telah di tetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan  yang memiliki hubungan erat  dengan 

kebudayaan  dan sejarah perkembangan manusia. 

B.  Pengertian  Benda Cagar Budaya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 

2010 Tentang Benda Cagar Budaya 

  Istilah benda dalam Hukum Pidana tidak di temukan, namun istilah benda 

dikenal dalam Hukum Perdata, di atur dalam buku 11 KUHPerdata (Burgerlijk 

Wetboek) yang di bagi dalam dua kategori benda bergerak dan benda tidak 

bergerak14.  Menurut C.S.T Kansil (1995:159) benda bergerak adalah benda yang 

cara penyerahanya cukup dengan penyerahan dengan cara kenyataan saja.15  

Sedangkan benda tidak bergerak yakni benda yang cara penyerahannya di 

perlukan balik nama dalam daftar tertentu. 

  Benda cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak yang tersebar di 

seluruh nusantara, merupakan kekayaan budaya bangsa, yang penting artinya bagi 

pemahaman dan pengembangan sejarah ,ilmu pengetahuan, serta kebudayaan 
                                                           

13
 Tanudirjo, Daud A.  2000.  Warisan Budaya Untuk Semua.  Arah Kebijakan Pengelola 

Wa isa  Budaya I do esia di asa e data g  Yogyaka ta 
14

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2011,Bandung,Citra Umbara pres. 
15

 C.“.T.  Ka sil.  .   Modul Huku  pe data.  Jaka ta,PT.  P ad ya Pa a ita 
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sehingga perlu untuk di lindungi.  Peraturan Perundang Undangan yang mengatur 

perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudah ada sejak 

zaman sebelum kemerdekaan yang di atur dengan Monumenten Ordinantie 1931 

(Stb.  No.  238,19931).  Setelah Indonesia merdeka perlindungan peninggalan 

sejarah dan purbakala diatur dengan Undang-Undang No.  11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya.  Kedua peraturan tersebut memakai istilah Monumen dan 

Cagar Budaya, untuk peninggalan sejarah dan purbakala yang cirinya hampir 

sama, yaitu merupakan benda bergerak atau tidak bergerak sebagai hasil buatan 

manusia atau benda Alam. 

Peninggalan Purbakala menunjukkan masa yang dapat mencapai puluhan 

tahun, bahkan jutaan tahun.  Kecuali itu adalah peninggalan sejarah dari sudut 

sejarah mempunyai arti penting akan tetapi tidak demikian dari sudut Arkeologi.  

(tidak mengandung nilai Arkeologi seperti timbunan tanah biasa dalam 

pemakaman umum dari tokoh sejarah, tetapi sama sekali tidak menunjukkan 

bangunan atau nisan makam, tidak termasuk peninggalan purbakala. 

C.  Arti Penting Benda Cagar budaya 

Warisan Budaya adalah Sumber Daya yang memiliki berbagi nilai dan 

makna antara lain : Nilai, dan Makna Informasi/Ilmu Pengetahuan, Ekonomi, 

Estetika dan Asosiasi/Simbolik (Cleere 1984; Lipe 1984; McManamon 2000; et 

all Ardika 2004 : 50). Selanjutnya dalam pengelolaan sumberdaya terdapat tiga 

kepentingan pokok antara lain kepentingan Akademik, Ekonomik, dan Ideologi.  

Kepentingan Akademik, berkaitan dengan usaha penelitian ilmiah secara terus 
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menerus, kepentingan ekonomik berhubungan dengan pariwisata dan kepentingan 

ideologi berkaitan dengan jatidiri bangsa (Cleere, 1989 : 5-10 ; Kusumohartono, 

1993 : 47 ; et all Edi Triharyantoro, 2002 : 237).  Pentingnya nilai benda cagar 

budaya bagi bangsa Indonesia, dikarenakan merupakan warisan budaya masa lalu 

yang harus tetap dijaga, dilestarikan, dimanfaatkan dan dipelajari sepanjang 

jaman16. 

Dalam Kaitannya dengan kebudayaan,  pentingnya Warisan Budaya secara 

garis besarnya adalah : 

1. Merupakan bukti-bukti sejarah dan budaya. 

2. Sumber-sumber sejarah dan budaya. 

3. Obyek ilmu pengetahuan. 

4. Cermin sejarah dan budaya. 

5. Media untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya. 

6. Media untuk pendidikan budaya sepanjang masa. 

7. Media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan 

ketahanan nasional (Uka Tjandrasasmita, 1982 : 1-5; Rata, 1993 : 

65).17 

Ada warisan budaya yang hanya bermakna pada tataran masyarakat yang 

tinggal di desa, kabupaten, atau provinsi, tetapi tidak dianggap cukup bernilai bagi 

masyarakat di luar itu, sehingga warisan budaya itu dianggap hanya bernilai lokal.  

                                                           
16

iaai pusatPIA 2011 “Arkeologi Publik”, Bali, Ida Bagus Sapta Jaya 
17

iaai pusatPIA 2011Arkeologi Maritim, Arkeologi Publik, H. Achmad 

Mawardi,Kalimantan 

https://iaaipusat.wordpress.com/
https://iaaipusat.wordpress.com/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/arkeologi-publik/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/bali/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/ida-bagus-sapta-jaya/
https://iaaipusat.wordpress.com/
https://iaaipusat.wordpress.com/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/arkeologi-maritim/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/arkeologi-publik/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/h-achmad-mawardi/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/h-achmad-mawardi/
https://iaaipusat.wordpress.com/tag/kalimantan/
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Ada pula warisan budaya yang arti pentingnya diakui oleh seluruh masyarakat 

atau bangsa disuatu negara sehingga dapat di nilai berada pada tataran nasional.  

Suatu warisan budaya dianggap berada pada tataran regional jika arti pentingnya 

diakui oleh masyarakat dibeberapa negara sebagai bukti adanya keterkaitan 

budaya tertentu di antara mereka. (Pramono.2002:34) 

Apabila seluruh dunia mengakui nilai penting sumberdaya budaya itu, 

sehingga dapat dicatat dalam World Heritage List, maka warisan budaya itu dapat 

dikatagorikan mempunyai nilai penting secara Internasional. Jadi, nilai penting itu 

dapat diartikan sebagai  arti penting setiap warisan budaya setiap orang atau 

lapisan masyarakat baik tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional 

pada berbagai kepentingan. 

Benda Cagar Budaya harus dilestarikan mengingat nilai-nilai universal 

yang tertuang dalam memanfaatkan peninggalan budaya dan usaha pelestarian dan 

penelitian yang terus-menerus. Oleh sebab itu peninggalan budaya harus dijaga, 

dan dilestarikan dengan mengedepankan pemahaman Undang-Undang Cagar 

Budaya dikarenakan berisikan aturan yang tegas dalam memanfaatkan dan 

melestarikan peninggalan benda cagar budaya. Kenyataan di lapangan kini 

peninggalan budaya banyak mengalami tantangan dari kepunahan dan kerusakan. 

Misalnya terjadinya kasus pencurian, pemalsuan, dan pelelangan benda cagar 

budaya. Kerusakan dan kepunahan benda cagar budaya jika tidak diantisipasi 

pelestariannya sedini mungkin mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sehingga 
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mengakibatkan sulitnya pihak purbakala dan sejarah untuk merekontruksi sejarah 

kebudayaan masa lalu peninggalan benda cagar budaya tersebut.  

Cagar Budaya sangat penting perananannya sebagai sumberdaya budaya 

memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat ini 

menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan 

yang tidak memperhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun 

sebagai titik tolak penetapan status “Kepur-bakalaan” objek secara bertahap 

menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. 

Warisan yang lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus 

berukurang tanpa dapat dicegah. 

D.  Istilah Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana 

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam Hukum 

Pidana Belanda yaitu Strafbar Feit.  Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 

Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 

penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar Feit itu.  Oleh karena itu, 

para ahli Hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.  Adapun 

menurut istilah tindak Pidana Belanda yaitu Starfbaar Feit terdiri dri tiga kata 

yakni Starf, Baar, Feit kata “Straf” di terjemahkan dengan Pidana dan 

Hukum,kata “Baar” di terjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, kata 

“Feit” di terjemahkan dengan Tindak, Peristiwa, Pelanggaran, dan perbuatan.  
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Secara Literlijk, kata “Starf” artinya pidana, “Baar” artinya dapat atau boleh dan 

“feit” adalah perbuatan. (Chazawi.  2014:69)18 

Istilah Starfbaar Feit yang apabila di terjemahkan kedalam Bahasa 

Indonesia berarti delik, perbuatan pidana, peristiwa Pidana, tindak Pidana.  Dalam 

pemakaian istilah tindak Pidana terdpat perbedaan, ada yang memakai istilah 

Peristiwa Pidana, tindak Pidana, dan Delik. 

Menurut Mulyanto istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau 

sebagai” perbuatan yang di larang oleh aturan bukan larangan mana di sertai 

ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan  (perbuatan manusia, yaitu suatu 

kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang), artinya 

larangan itu di tujukan pada perbuatannya.  Sementara itu, ancaman pidana 

nya itu di tujukan pada orangnya. 

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman Pidana 

(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat.  Oleh karena itu, 

perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang di timbukan orang tadi, 

melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 

hubungan erat pula. 

                                                           
18

 Chazawi, Ada i.  .  Pelajaran Hukum Pidana 1  Jaka ta:Rajawali Pe s. 
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3. Untuk menyatakan adanya hubungan  yang erat itulah, maka lebih tepat 

digunakan istilah Perbuatan Pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk 

pada dua keadaan kongkret yairu pertama, adanya kejadian tertentu 

(perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan 

kejadian itu. 

Menurut Pompe merumuskan  bahwa Strafbaar Feit itu sebenarnya adalah 

tidak lain dari pada suatu “Tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang 

telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di Hukum”.  Sedangkan Vos 

merumuskan bahwa Strafbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 

pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan.  

Berdasarkan dari beberapa istilah yang dikemukan oleh beberapa para ahli 

diatas maka, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa istilah tindak pidana 

merupakan terjemahan dari bahasa belanda “ Strafbaar Feit” namun juga terdapat 

perbedaan dari istilah beberapa ahli Hukum Pidana.  Strafbaar Feit di artikan 

dengan tindak Pidana, peristiwa Pidana, perbuatan Pidana, ataupun perbuatan 

Delik.  Dalam menerjemahkan Strafbaar Feit  ke daalam Bahasa Indonesia, 

penulis sependapat dengan Moeljatno yang mengunakan kata tindak Pidana, 

karena istilah tindak Pidana merupakan istilah yang di pakai dalam Perundang-

Undangan. 

D. 1.  Istilah Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 

Islam adalah Agama yang Rahmatan Lil „Alamin, yang 

mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun 
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akhirat, Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup 

manusia, agar manusia menjalankan perintah dan larangannya, perbuatan 

mana yang melanggar Hukum-Hukum Allah maka, sesungguhnya dia 

telah mendzalimi dirinya sendiri.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 1 

yang berbunyi: 

ه ح هه ف  ... ْ يتع ْك ح هه  ْس  ْ ت   ... 
 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang 

melangggar Hukum-Hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat 

dzalim terhadap dirinya sendiri.  Allah SWT melarang manusia untuk 

mendzalimi diri sendiri apalagi terhadap orang lain, perbuatan mendzalimi 

orang jelas merupakan pelanggaran hukum atau berbuat jarimah yang 

dalam hukum positif dikenal dengan istilah Tindak Pidana. 

Tindak Pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah 

“Jinayah” dan “Jarimah”, dimana keduanya memiliki pengertian yang 

sama.  Para ahli menyebutkan Jinayah adalah Perbuatan Dosa, perbuatan 

salah atau jahat atau perbuatan tercelah. Menurut Abdul Qadir Audah 

Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek 

seseorang.  Adapun  menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan 
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yang di haramkan oleh Syara‟, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, 

harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.19 

Sedangkan pengertian jarimah menurut imam Al-Mawardi yaitu 

larangan-larangan Syara‟ (yang apabila di kerjakan) di ancam oleh Allah 

dengan hukuman Had atau Ta‟zir (Muslich,2006:9)20.  Jarimah bisa juga di 

artikan sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan 

dosa tersebut.  Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

istilah tindak pidana dalam Hukum Islam di sebut juga dengan Jinayah 

atau Jarimah.  Dimana apabila seseorang melanggar ketentuan-ketentuan 

yang telah di tetapkan oleh Syara‟ maka, di ancam dengan Hukuman Had 

dan Ta‟zir. 

D. 2. Pengertian Tindak Pidana Menurt Hukum Pidana 

Didalam Undang-Undang ada istilah tindak Pidana sebagai 

terjemahan dari kata bahasa Belanda Strafbaar Feit, yang secara harfiah 

dapat di terjemahkan sebagai suatu dari kenyataan yang dapat di Hukum.  

Jadi secara sederhana tindak Pidana dapat di artikan sebagai setiap 

perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan maka pelaku dapat di 

hukum.  Menurut Muljatno untuk adanya perbuatan Pidana harus 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

 

                                                           
19

 Hakim Rahmat, 2000, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah):Bandung, Pustaka Setia. 
20

 Mawardi Muslich Ahmad, 2006, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh 

Jinayah), Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi. 
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1. Perbuatan 

2. Yang dilarang (oleh aturan Hukum). 

3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan). 

Unsur-unsur memenuhi rumusan Undang-Undang merupakan Syarat 

Formil, sedangkan unsur bersifat melawan Hukum merupakan Syarat Materil, 

Syarat Formil itu harus ada sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas, 

dan Syarat Materil pun juga harus ada, artinya perbuatan tersebut tercela.  

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau 

tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya pembunuhan, pencurian, 

pemalsuan surat-surat,penyerobotan lahan yang di lakukan oleh manusia. 

Menurut J.E.  Sahetapy menyatakan bahwa: kejahatan mengandung 

konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif 

mengandung Vareabelitas dan Dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau 

tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang di nilai oleh sebagian mayoritas atau 

minoritas sebagai suatu perbuatan anti sosial, Sutherland menyatakan bahwa ciri-

ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena 

merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara 

bereaksi dengan pidana sebagai senjata pamungkas (Ultimum Remedium).  

Walaupun batasan pengertian tentang kejahatan itu berbeda-beda tapi secara 

umum dapat di simpulkan, kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup 

manusia, merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang tercelah dan 
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melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut 

tidak boleh di biarkan terjadi. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  tidak 

memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan Strafbaar Feit tersebut.  

Istilah Strafbaar Feit diterjemahkan oleh pakar hukum di Indonesia dengan istilah 

yang berbeda-beda.  Diantaranya ada yang memakai istilah Delik, Peristiwa 

Pidana, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Pelanggaran Pidana.  Perbuatan yang 

melawan Hukum atau bertentangan dengan tata Hukum dan di ancam Pidana 

apabila perbuatan yang dilarang itu di lakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Menurut Simons dalam merumuskan Strafbaar Feit yaitu: adalah suatu 

Handeling (tindakan/perbuatan) yang di ancam dengan Pidana oleh Undang-

Undang, bertentangan dengan Hukum (Onrechtmatig) di lakukan dengan 

kesalahan (Schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.  Kemudian 

beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: 

1. Unsur Subjektif yang berupa kesalahan (Schuld) dan kemampuan bertanggung 

jawab dari petindak. 

2. Unsur Objektif yang berupa tindakan yang di larang atau di haruskan, akibat 

keadaan atau masalah tertentu. 

Menurut Wirjono Prodjikoro (2003:1) mengemukakan bahwa tindak 

pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang, yaitu Hukum Perdata, 

Hukum Ketatanegraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, oleh pembentukan 
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Undang-Undang dengan suatu Hukum Pidana.  Dan istilah perbuatan Pidana 

adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dilarang dan di ancam dengan 

Pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut merupakan perbuatan 

yang anti sosial. 

Menurut Satochid Kartanegara, dalam (Kanter dan Sianturi, 1982:208)21.  

Memakai istilah Tindak Pidana.  Istilah Tindak Pidana (Tindakan) mencakup 

pengertian berbuat atau pengertian melakukan atau tidak berbuat, tidak mencakup 

pengertian mengakibatkan atau tidak melakuakan.  Istilah peristiwa Pidananya 

hanya menunjukkan pada manusia.  Sedangkan terjemahan Pidana untuk 

Strafbaar Feit adalah sudah tepat.  Menurut Zainal Abidin Farid mengunakan 

Istialah delik dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Bersifat Universal 

2. Bersifat Ekonomis 

3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana, 

(bukan Peristiwa, Pidana, Perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatanya). 

4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang di wujudkan oleh 

koorporasi.  Orang mati orang yang tidak di kenal menurut Hukum Pidana 

Ekonomi Indonesia. 

Menurut R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan 

atau memberi definisi yang tepat prihal Peristiwa Pidana, namun juga beliau 

                                                           
21

 Ka te  “ia tu i, , Asas-Asas Huku  Pida a I do esia  Ba du g:Refika Adita a. 



28 

 

 

 

menarik suatu definis  yang menyatakan bahwa: “Peristiwa Pidana adalah suatu 

perbuatan atau rangkaian perbuatan Manusia, yang bertentangan dengan Undang-

Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainya terhadap perbuatan mana 

diadakan tindakan penghukuman”.  Dan juga dapat di lihat bahwa rumusan itu 

tidak memasukkan Unsur/Anasir yang berkaitan dengan pelakunya.  Selanjutnya 

beliau menyatakan dalam peristiwa Pidana itu mempunyai syart-syarat, yaitu: 

1. Harus ada suatu perbuatan manusia 

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang  di lukiskan di dalam ketentuan 

Hukum 

3. Harus terbukti adanya ”Dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus 

dapat di pertanggung jawabkan 

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan Hukum 

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam Undang-

Undang. 

Dengan melihat syarat-syarat pada Peristiwa Pidana itu yang di katakan 

beliau, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada 

syarat ke-3.  Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah di hubungkan dengan 

adanya orang yang berbuat melanggar larangan  (Peristiwa Pidana) tersebut, yang 

sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan 

perbuatan itu bukan syarat peristiwa Pidana. 
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Menurut Van Hamel dalam (Sianturi, 1996:205) merumuskan “Strafbaar 

Feit” itu sama dengan yang di rumuskan oleh Simons, hanya di tambahkan 

dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”. Dan Menurut Vos dalam 

(Sianturi, 1996:205) merumuskan “Strafbaar Feit” adalah suatu kelakuan 

(Gedraging) manusia dilarang oleh Undang-Undang acara Pidana.  Menurut 

Jonkers dalam (Sianturi, 1996: 205) memberikan definisi “Strafbaar Feit” yaitu: 

1. “Strafbaar Feit” adalah suatu kejadian yang dapat diancam Pidana oleh 

Undang-Undang. 

2. “Strafbaar Feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung 

dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Menurut Pompe dalam (Sianturi,1996,205) merumuskan bahwa: 

“Starfbaar Feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (Pengangguan Ketertiban 

Hukum) terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan 

adalah wajar untuk menyelenggarakan Ketertiban Hukum dan menjamin 

kesejahteraan umum.  Menurut Moeljatno dalam (Kanter Sianturi,1982:206) 

menyatakan bahwa untuk menerjemahkan istilah tersebut beliau mengunakan 

istilah Perbuatan Pidana dengan alasan: Perbuatan adalah perkataan lazim 

digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, 

perbuatan jahat dan sebagainya.  Menurut Utrech dalam (Kanter 

Sianturi,1982:207) bahwa peristiwa Pidana meliputi suatu perbuatan Hukum atau 
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melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau 

melalaikannya).   

Berdasarkan dari beberapa pengertian “Starafbaar Feit” diatas maka, 

penulis menyimpulkan bahwa Strafbaar Feit adalah suatu perbuatan orang yang 

melanggar yang telah ditentukan oleh Rumusan Undang-Undang sebagai suatu 

perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang mengakibatkan dimintai pertanggung 

jawabannya dan harus di berikan sanksi dan hukuman bagi siapa yang melanggar 

Hukum tersebut yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang. 

E. Pengertian Pencurian 

E. 1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana 

 Pencurian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu 

perbuatan mengambil barangan atau harta milik orang lain tanpa 

sepengetahuan pemiliknya.  Menurut Subekti bahwa Pengertian Pencurian 

(Diestal) yakni sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP adalah 

perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. 

 Pasal 362 KUHP menyatakan :”Barang siapa mengambil barang sesuatu 

yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900.000 

(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) “ dalam pasal diatas terdapat unsur-unsur 

sebagai berikut: 
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- Perbuatan mengambil tanpa izin, yang dimaksud dengan “Mengambil” 

adalah dengan sengaja mengambil untuk dimiliki atau untuk diperjual 

belikan. 

- Yang diambil haruslah suatu barang.  Barang yang diambil berupa barang 

yang mempunyai nilai uang. 

- Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

yang merupakan bukan haknya, barang tersebut tidak perlu seluruhnya 

milik orang lain, cukup sebagian saja. 

- Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan 

sengaja melawan Hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan 

mengambil benda itu, pelaku sudah mengetahui dengan sadar bahwa 

benda itu milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu, merupakan 

perbuatan yang melawan Hukum. 

E. 2. Pengertian  Pencurian Menurut Hukum Islam 

Pencurian berasal dari kata  Saraqa Yasriqu-Saraqan Wasariqan 

Wasaraqatan, Wa Sariqatan, yang artinya mengambil sesutau secara 

sembunyi-sembunyi, yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain 

secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil tampa sepengetahuan dan 

kerelaan pemiliknya (Yusuf,2009:71)22.  Menurut Mardani Pencurian 

adalah perbuatan mengambil benda atau barang milik orang lain secara 

diam-diam untuk dimiliki.   Para Fuqaha mengategorikan pencurian 
                                                           

22
 Yusuf I a i g,  Fi h Ji ayah pale ba g, Rafah P es 
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kepada dua macam yakni pencurian yang diancam dengan Hukuman 

Ta‟zir dan pencurian yang di Hukum dengan Hadd.  Upaya mendapatkan 

harta dengan cara melakukan pencurian, dalam Hukum Islam merupakan 

salah satu dosa besar yang pelakunya harus dijatuhi Hukuman.  Di dalam 

Al -Qur‟an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi: 

عزيزحكم واه اه ناامن كس با ءما ايدهاجزا قطعوا فا قة والسار والسارق             

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagi 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (al-
Maidah: 38).  

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa terhadap pelaku pencurian baik 
perempuan maupun laki-laki harus di berikan Hukuman sebagai balasan 
terhadap apa yang mereka kerjakan.  Pencurian yang diancam dengan Hukuman 
Ta‟zir adalah pencurian yang tidak terpenuhi dengan syarat-syarat pelaksanaan 
Hukumannya.   Sedangkan pencurian yang diancam dengan Hukuman Had 
dibagi menjadi Dua.   Pertama, Pencurian Kecil (Sariqah Sugra), yaitu 
pengambilan harta orang lain secara diam-diam.  Kedua, Pencurian Besar 
(Sariqah Kubra), yaitu pengambilan harta milik orang lain secara terang-
terangan atau dengan mengunakan kekerasaan. 
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BAB  III 

GAMBARAN UMUM MAKAM SABOKINGKING DAN MAKAM 
KAWAH TENGKUREP 

A.  Sejarah Makam Saboking-King Dan Makam Kawah Tengkurep 

A.1  Biografi Makam Saboking-King 

Sabokingking adalah sebuah makam kerajaan. Nama Sabokingking ini 

berasal dari bahasa Sanskerta. Sama dengan kerajaan Majapahit nama rajanya 

adalah Hayam Wuruk. Sedangkan Sabokingking di pimpin oleh seorang raja 

yang bernama Pangeran Sido Ing Kenayan. Pangeran ini berasal dari Jawa. 

Dan istrinya yang bernama Ratu Sinuhun. Pangeran ini memiliki seorang 

guru spiritual atau penasihat yang bernama Habib Muhumaddad Nuh. 

Berdirinya kerajaan ini, berdasarkan ahli Arkeologi diperkirakan 

sekitar tahun 1616-1628. Pangeran Sido Ing Kenayan ini merupakan 

penyebar atau pengembang agama Islam yang ada di Palembang, Sumatera 

Selatan. Berkat perjuangannya, sekitar 80-85% rakyat di Palembang ini 

beragama Islam. Sedangkan istri pangeran atau Ratu Sinuhun juga merupakan 

pembuat peraturan-peraturan Simbur Cahaya. Artinya adalah salah satu 

peraturan hukum-hukum adat yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena pada 

zaman dahulu belum ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum-hukum 

seperti yang ada saat sekarang ini. Yang ada pada Simbur Cahaya adalah 

Hukum Adat. Hukum Adat ini berisi tentang cara-cara kaum wanita dan laki-

laki melakukan pernikahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh agama, dan tradisi-tradisi lainnya. Simbur Cahaya, pada dasarnya 

memang mengatur rakyat di luar Palembang atau dikenal dengan istilah uluan 
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aturan adat ini berlaku hingga ratusan tahun sampai UU No.5 Tahun 1979 

berlaku efektif di Sumatera Selatan. Sebelumnya, Simbur Cahaya terdiri atas 

lima bab, ini juga telah membentuk pranata hukum dan kelembagaan di 

Sumatera Selatan. 

Makam Sabokingking merupakan makam tertua para raja atau 

pangeran di Palembang. Di makam ini disemayamkan Pangeran Sido Ing 

Kenayan (1622-1630), Sido Ing Pasaeran atau Jamaluddin Mangkurat I 

(1630-1652), Ratu Sinuhun-penulis kitab Simbur Cahaya serta imam kubur 

Al Habib Al Arif Billah Umar bin Muhammad Al Idrus bin Shahab, serta 

Panglima Kiai Kibagus Abdurrachman. Makam ini berdampingan dengan 

makam istri Pangeran Sido Ing Kenayan, yaitu Ratu Sinuhun, Disamping itu, 

terdapat pula, makam guru agama raja, Habib Muhammad Imam Alfasah 

yang berasal dari Arab. 

Gambar 1 Makam Sabokingking 

Sumber: Dokumentasi peneliti dilapangan  
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A.2 Biografi Makam Kawah Tengkurep 

Menurut cerita juru Kunci Kawah Tekurep yang bernama Bpk. 

Nirwan, nama Kawah Tekurep diambil dari bentuk Cungkup (Kubah) yang 

pmenyerupai kawah ditengkurapkan (Palembang: Tekurep).23 Jika diukur dari 

tepian Sungai Musi, kompleks makam ini berjarak sekitar 100 meter dari 

sungai. Di sisi yang menghadap Sungai Musi (arah selatan), terdapat Gapura 

yang merupakan gerbang utama untuk memasuki kompleks makam. 

Di dalamnya, terdapat Empat Cungkup. Yaitu, Tiga Cungkup yang 

diperuntukkan bagi makam para sultan dan satu cungkup untuk putra-putri 

Sultan Mahmud Badaruddin, Para Pejabat dan Hulubalang Kesultanan. 

Layaknya komplek pemakaman, Kawah Tengkurep dikelilingi tembok tinggi 

di sekelilingnya. Suasananya begitu teduh dengan pepohonan sehingga sangat 

nyaman bagi mereka yang berziarah. 

Ketebalan bangunan pada makam ini mencapai 1 M. Oleh karena itu, 

bangunan-bangunannya tidak pernah direnovasi karena masih sangat kokoh. 

Hanya saja pengecatan pada temboknya saja lebih ditingkatkan, kompleks 

Pemakaman Kawah Tengkurep ini merupakan salah satu dari belasan 

komplek pemakaman lainnya yang tersebar di sudut kota Palembang dan 

Pemakaman Kawah Tengkurep ini pun merupakan jejak sejarah dari para 

ulama dan sultan di era Pemerintahan Palembang Darussalam. 

                                                           
23

 Data dari Makam Kawah tengkurep Di Palembang. 
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Berdasarkan dari catatan sejarah lama kota Palembang, Pemakaman 

Kawah Tengkurep ini dibangun pada tahun 1728 Masehi atas perintah dari 

Sultan Mahmud Badaruddin I atau nama lainnya adalah Sultan Mahmud 

Badaruddin Jayo Wikramo Nama Pemakaman Kawah Tengkurep itu 

sendiripun diambil dari bentuk Cungkup (Kubah) -nya yang menyerupai 

sebuah kawah yang ditengkurapkan, atau kawah terbalik, (kalau dalam bahasa 

Palembang adalah Tengkurep ), kompleks Pemakaman Kawah Tengkurep ini 

di dalamnya terdapat Empat Cungkup, Tiga Cungkup sengaja diperuntukkan 

bagi makam para sultan-sultan kota Palembang dan satu cungkup lainnya 

untuk putra-putri Sultan Mahmud Badaruddin, Para Pejabat Kesultanan Dan 

Hulu-Balang Kesultanan kota Palembang. 

Tercatat ada tiga orang sultan yang dimakamkan di kompleks ini, 

yaitu Mahmud Badaruddin I, Mahmud Bahauddin, Ahmad Najamuddin. 

Makam ketiga sultan tersebut masing-masing memiliki cungkup 

dan didampingi oleh Makam Permaisuri dan Imam Sultan. Seluruh makam 

mempunyai nisan tipe Demak- 
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Gambar 2. Makam Kawah Tengkurep 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti dilapangan 

B. Letak Dan Batas  Makam Saboking-King Dan Makam Kawah 

Tengkurep 

B.1. Letak dan Batas Makam Sabokingking 

Makam Sabokingking terletak di Jalan Makam Sabokingking, 

Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II. Terletak dalam Koordinat 

S 02o 58‟24.1” E 104o47‟24.3”. Luas obyek bangunannya 17,5 x 16 m dengan 

luas lahan 33,5 x 31,5 M. sebalah utara berbatasan dengan rawa dan 

pemukiman, begitu juga dengan batas-batas di sebelah timur, selatan, dan 

barat. Situs ini sudah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dengan Nomor 

No.KM.09/PW.007/MKP/2004. 

Keberadaan Makam Sabokingking telah diketahui sebelum masa 

islam di Palembang, yaitu Masa Klasik Masa Sriwijaya sebelum abad 7 
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Masehi. Bangunan Makam Sabokingking ini dikelilingi air yang menyerupai 

pulau ditengah danau, bangunan makam dapat dituju dengan jalan semen 

yang menghubungkan bangunan utama dengan daratan, di depan bangunan 

terdapat gapura tembok berbentuk Paduraksa sebagai penghubung dengan 

bangunan utama. 

Menuju ke Makam Sabokingking ini terdapat dua jalan besar, yakni 

jalan Makam Sabokingking dan Arafuru, semua jalan dapat di lalui sepeda 

motor dan mobil. Bagi mereka yang ingin berziarah atau berwisat ke makam 

ini tidak dikenakan pungutan bayaran, kecuali disekitar makam terdapat 

tabungan yang menampung  sumbangan sukarela dari mereka yang 

berkunjung. Dana ini digunakan untuk biaya perawatan makam. 

 

B.2 Letak Dan Batas Makan Kawah Tengkurep 

Kawah Tengkurep merupakan sebuah komplek makam raja-raja 

Palembang yang terletak di Kelurahan 3 Ilir, kecamatan Ilir Timur II 

Palembang. Atau lebih kurang 3 Km dari Kota Palembang.  Makam di Kawah 

Tengkurep adalah tempat wisata sejarah di Palembang yang menjadi satu-

satunya peninggalan sejarah keluarga Sultan Mahmud Badarudin.  

dan berjarak 100 m dari Sungai Musi, Keletakan Geografis Pemakaman 

adalah  02°58‟45,6”  LS dan 104°47‟ 36,1” BT. Dibanding 

dengan daerah sekitarnya, komplek pemakaman ini juga terletak di atas lahan 

yang lebih tinggi. Bangunan Sultan 1728 dibangun dengan luas: 

Lebar 10 Panjang 10 Tinggi 10 tebal 1 Meter 20. Ketua Kesultanan 
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Palembang yaitu Sultan Iskandar Keturunan. Perawatan merupakan tugas juru 

kunci tergantung dari masing-masing orang itu.   Ada tiga bagian 

bangunan yaitu: 1. Ruang Utama ( Kawah Tengkurep ) 2 Tengah 3 Luang / 

Luar Perananya : Menjaga, Merawat, Memelihara serta membimbing orang 

yang sedang berziarah kemakam tersebut, dan membersihkan makam setiap 

hari dengan dibantu 3 orang teman dari dinas pembersih makam, makam ini 

terletak di daerah simpang tiga boom baru, konon, pintu di kawah tengkurep 

ini tidak mempunyai engsel.  Makam ini banyak dikunjungi oleh peziarah 

maupun murid-murid untuk menambah wawasannya.  

Jika mendengar namanya mungkin wisatawan mengira Kawah 

Tengkurep semacam kawah di gunung.  Padahal nama “kawah tengkurep” 

diambil dari bentuk cungkup (Kubah) yang menyerupai kawah 

ditengkurapkan dalam bahasa Palembang berarti Tengkurep. Kompleks 

Pemakaman Kawah Tengkurep ini biasa disebut warga setempat sebagai 

kawasan Kompleks Makam Lemabang karena lokasinya terletak di daerah 

Lemabang, tepatnya di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II  ini berjarak 

sekitar 100 meter dari Sungai Musi. 

Pemakaman ini dibangun tahun 1728 M atas perintah Sultan Mahmud 

Badaruddin I atau Jayo Wikramo yang wafat tahun 1756 M.  Memasuki 

kawasan ini ada dua bangunan yang membedakan makam satu dengan yang 

lain.  Terdapat empat cungkup, tiga cungkup untuk makam sultan sedangkan 

satu cungkup untuk makam keluarga.  



40 

 

 

Obyek wisata ini memang cocok sebagai sarana ziarah dan mengenal 

kebudayaan Palembang. Apalagi bagi para pelajar Kawah Tengkurep sangat 

cocok sebagai media penambah pengetahuan terutama soal sejarah 

Palembang. Kompleks pemakaman ini begitu asri karena selalu dijaga 

kebersihannya.  Karena ini obyek wisata yang sakral, wisatawan yang datang 

lebih baik menggunakan pakaian yang sopan. Anda bisa bertanya ke kuncen 

makam untuk menambah ilmu sejarah tentang kesultanan Palembang. 

C. Benda-Benda Cagar Budaya Yang Terdapat Dalam Makam Saboking-
King Dan Kawah Tengkurep. 

 
C.1. Benda Cagar Budaya Yang Terdapat Dalam Makam Sabokingking 

Menurut Juru kunci Makam Sabokingking, Zulkifli Madinah (Ujang)  

Sebuah batu diduga peninggalan Kerajaan Sriwijaya ditemukan di pemakaman 

Sabokingking, Palembang.  Batu ini mirip bagian Puncak Bangunan Candi 

atau Stupa, kompleks Makam Sabokingking memiliki denah berbentuk empat 

persegi panjang dan merupakan bangunan tembok beratap limasan, yang di 

dalamnya terdapat makam-makam dengan bentuk lantai bertingkat. Bangunan 

makam terdiri dari 3 buah teras, dengan perincian setiap teras ada yang 

memiliki cungkup dan tidak bercungkup. Teras pertama, Bagian teras pertama 

terdapat makam tokoh seorang panglima besar Ki Mas Agus Bodrowongso 

atau Ki Abdurrahman, yang terletak di bagian paling bawah sebelah barat 

bangunan. Selain itu terdapat makam para panglima yang kedudukannya lebih 

rendah dibandingkan panglima yang dimakamkan di teras kedua teras kedua 

terdapat empat buah makam. Teras ketiga, Teras ketiga merupakan teras yang 



41 

 

 

tertinggi. Terdapat makam tokoh-tokoh penting yang berjumlah 21 buah 

disusun dengan penempatan barat ke timur dengan arah hadap utara selatan.  

Tokoh tersebut adalah: Pangeran Seda Ing Kenayan, Makam Pangeran Seda 

Ing Kenayan terletak di tengah, yang diapit makam Raden Ayun Ratu 

Sinuhun, dan makam Tuan Sayid Muhammad Umar al-Idrus.  Tuan Sayid 

Muhammad Umar al-Idrus, Tuan Sayid dikenal sebagai gru Pangeran Seda 

Ing Kenayan.  

Selain itu, menurut informasi masyarakat setempat, pada teras ketiga 

terdapat makam-makam tokoh-tokoh antara lain: Raden Usman (Purbaya), 

Putri Sloko, Fatimah Tussadiah, Panglima Muhammad Akil, Raden Dendik, 

Jangsari, Raden Wancik (Kuncung Mas), Nyi Mas Ayu Rokiah Khasanah, 

Putri Perak, Tu Bagus, Jiro Sentiko, Pangeran Ratu Pasarean, Pangeranm 

Antasari (adik Sinuhun), Putri Ayu, Putra Adi Kusuma, Ki Mas Gede Marta, 

Putri Cilik, dan Putri Menur 

Menurut Zulkifli Madina bahwa batu berbentuk segi empat, berukuran 

74 cm x 74 cm x 26 cm itu dalam posisi empat tingkat. Setiap sudutnya 

terdapat lubang sedalam 5 cm. Batu ini ditemukan sejumlah pekerja yang 

tengah merenovasi pemakaman Sabokingking, makam leluhur Kerajaan 

Palembang (kerajaan sebelum Kesultanan Palembang Darussalam) di Sungai 

Buah, Ilir Timur II, Palembang. ketika sejumlah pekerja membuat lubang di 

belakang makam Pangeran Sido Ing Pasaeran atau dibelakang bagian kepala 

Tuan Sayid Guru Muhammad Nur, tiba-tiba linggis mereka menyentuh benda 
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keras. Saat dikorek secara perlahan ternyata sebuah batu. Lalu, setelah 

berusaha selama dua hari, batu tersebut akhirnya dapat diangkat. Lokasi 

ditemukan batu itu sendiri tetap dipasang kerangka besi untuk tiang 

penyanggah makam.24  Menurut Arkeolog dari Balai Arkeolog Palembang 

Retno Purwanti, yang sempat melihat batu tersebut, diperkirakan batu itu 

mirip bagian puncak bangunan candi atau stupa. itu artinya bagian penting 

dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya.  

Sementara batu itu sendiri kini berada di dalam Pemakaman 

Sabokingking dijaga Panglima menurut Ujang (Zulkifli Madinah ) Anak dari 

juru kunci sebelumnya mengatakan bahwa ayahnya Madinah Yahya bermimpi 

atau mendapatkan petunjuk dari Ratu Sinuhun-kerabat dekat Kesultanan 

Yogyakarta. "Saya dibisiki dalam bahasa Jawa halus, yang intinya batu 

tersebut boleh diangkat, tapi tidak boleh dibawa keluar dari makam dan harus 

diletakan di dekat makam Panglima Kiai Ki bagus Abdurrachman," tutur 

Madinah. Sementara sampai hari ini, belum ada dari pihak pemerintah yang 

mendatangi Pemakaman Sabokingking. Menurut Juru kunci Makam 

Saboking-king “Zulkifli Madinah” atau yang lebih dikenal oleh masyarakat 

sekitar dengan sebutan “Ujang” mengatakan Di dalam Makam Sabokingking 

ini juga terdapat beberapa peninggalan benda cagar budaya seperti Prasasti 

Telaga Batu , Asana atau batu tempat duduk Arca 

                                                           
24

 Data dari juru Kunci Makam Sabokingking. 
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Gambar 3 Tempat Duduk Raja di Makam Sabokingking 

 

 

 

 

 

 

     Sumber:Dokumentasi peneliti dilapangan 

       Gambar 3.1 Tempat duduk Candi di Makam Sabokingking. 

25 

   

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Lapangan 

 

 

                                                           
25 Data dari Makam Sabokingking di Palembang. 
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C.2 Benda Cagar Budaya Yang Terdapat Dalam Makam Kawah  

Tengkurep 

Menurut Bapak Ikhsan juru kunci Makam Kawah Tengkurep yang 

merupakan  keturunan yang ke-7 penjaga makam, didalam makam terdapat 

beberapa peninggalan, yang terdiri dari 6 bangunan makam yang 

diperuntukkan bagi sultan dan orang-orang tedekatnya. Sedangkan makam 

yang berukuran kecil yang ada di bagian depan bangunan utama makam 

Kawah Tengkurep merupakan makam yang diperuntukan bagi anak-anak 

keturunan, abdi dalem, dan para panglima. 

Di dalam lingkungan makan juga terdapat peninggalan bangunan 

cungkup yang menyerupai bangunan batu, yang terbuat dari kapur pasir, 

putih telur, dan batu,  bangunan tersebut masih berdiri kokoh, hanya 

sedikit renovasi pada pewarnaan dinding, selain cungkup tersebut, menurut 

penjaga Makam Kawah Tengkurep Ikhsan, mengatakan peninggalan lain 

berupa sepasang Sandal yang berukuran sekitar no 45, Tombak, dan 

beberapa Guci Antik, yang kini dipindah tempatkan ke beberapa Museum 

Kesultanan Palembang, untuk menghindari terjadinya Kehilangan atau 

Pencurian. 
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Gambar 4 Cangkup Makam Kawah Tengkurep 

Sumber: Dokumentasi Peneliti dilapangan 

 

D. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Dalam 

Makam Saboking-King Dan Kawah Tengkurep 

D. 1. Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Cagar Budaya Di  dalam 

Lingkungan Makam Sabokingking 

Zulkiflin Madinah (Ujang), salah seorang pengelola sekaligus juru 

kunci yang menggantikan ayahnya Madinah Yahya yang telah wafat. Ujang 

yg biasa disapa yang turut memberikan penjelasan singkat dalam kegiatan ini 

mengatakan bahwa masyarakat sekitar ikut berperan serta dalam melestarikan 

kawasan cagar budaya ini, dengan ikut berpartisipasi menjaga lingkungan 

danau agar air terus terjaga, selain masyarakat sekitar, banyak lagi dari 

perguruan-perguan tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama,  

yang datang berziarah dan untuk mengenal cagar budaya dan mempelajari 

cagar budaya Makam Sabokingking, selain itu, Salah satu warga sekitar 

Nurdin juga mengatakan banyak dari para peziarah yang menyumbang untuk 
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pengembangan cagar alam. Diantara mereka bahkan ada yang bernazar untuk 

membangun dinding atau memberikan keramik dan karpet. Meski pada 

akhirnya pembangunan tersebut merusak keaslian kawasan makam yang 

diatur dalam Undang-Undang cagar alam. 

Ketika diwawancarai mengenai peran pemerintah dalam pelestarian 

cagar alam ini, “ Pemerintah mulai peduli pada awal tahun 2008.  Sebelumnya 

memang tidak ada perhatian dari pemerintah. Setelah awal 2008 baru mereka 

memberi dana lalu tempat ini dijadikan cagar alam.” 

D.2. Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Cagar Budaya Di Dalam 

Lingkungan Makam Kawah Tengkurep 

Peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya Makam Kawah 

Tengkurep, masyarakat ikut melestarikan dengan ikut menjaga kebersihan 

lingkungan Makam Kawah Tengkurep, selain itu juga, masyarakat berperan 

serta ikut menjaga makam-makam yang berada dalam lingkungan kawah 

tengkurep, selain masyarakat sekitar, lokasi cagar budaya makam kawah 

tengkurep juga sering dijadikan tempat penelitian dari berbagai Universitas dan 

Sekolah Menengah Atas, untuk mengetahui sejarah makam kawah tengkurep, 

bahkan tiap tahunnya makam kawah tengkurep ini menjadi salah satu daftar 

Ziarah Kubra terbesar di sumatera selatan. 

Dan peran serta pemerintah sendiri dalam menjaga dan melestarikan 

cagar budaya Makam Kawah Tengkurep, pemerintah mendanai pembangunan, 

mendanai renovasi-renovasi makam, dan memberi tunjangan perbulan untuk 
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penjaga makam dan tunjangan perbulan untuk pembersih makam, sedangkan 

Sebagai juru kunci yang sudah bekerja puluhan tahun, Ikhsan mengharapkan 

pemerintah memberikan perhatian penuh kepada kelestarian makam Kawah 

Tekurep sebagai situs bersejerah bagi masyarakat Palembang.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan 

Pendekatan Yuridis, penelitian ini dilakukan langsung ke lokasi Cagar Budaya 

Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep. Data Primer dan Data 

Sekunder yang berhasil diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan 

Metode Deskriptif Analisis, dimana cara ini memaparkan data yang diperoleh di 

lapangan berupa hasil wawancara dengan juru kunci makam Sabokingking dan 

juru kunci Makam Kawah Tengkurep, sehingga kemudian dapat diketahui 

jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang ada 

A. Perlindungan Benda Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010. 

Di Indonesia perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala sudah ada 

sejak zaman sebelum kemerdekaan, diatur dengan Monumenten Ordinantie 1931 

(stb.238 tahun 1993) kemudian juga Stb No. 515 tahun 1934, dalam Monumenten 

Ordinatie M.O. Stb.238 tahun 1931 perlindungan terhadap benda cagar budaya 

diatur dalam pasal: 

- Pasal 6 berisi larangan untuk mengeluarkan Monumen dari Indonesia tanpa 

izin dari Dinas Purbakala 

- Pasal 6 ayat 2 berisi larangan untuk memperbaiki, merubah bentuk, atau 

kegunaan monumen, mengambil barang tetap dari Monuman ke tempat lain. 
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- Pasal 7 ayat 1  menetapkan kewajiban untuk memberitahukan pemindah 

tanganan suatu Monumen, 14 hari sebelumnya 

- Pasal 7 ayat 2 menetapkan kewajiban untuk memberitahukan penemuan atau 

hilangnya Monumen 

- Pasal 8 ayat 1 menetapkan kewajiban unntuk melapor mengenai penemuan 

dalam arti  pasal 587 BW yang di duga barang bergerak 

- Pasal 9 yang berisi larangan untuk mengadakan pengalian terhadap Monumen 

tanpa izin tertulis dari Dinas Purbakal 

Perlindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar 

budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan 

menghasilkan umpan balik (Feedback) pada upaya pelindungan. Unsur ini 

langsung berhubungan langsung dengan fisik (Tangible) cagar budaya yang 

menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak 

berhubungan dengan potensi-potensi (Intangible) yang menyatu dengan benda, 

bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan. Kegiatannya bukan dalam 

bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya 

pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wista. 

Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh 

fisik dari cagar budaya seperti halnya pelindungan, bedanya ialah pada unsur ini 

kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan 

kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek. 
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Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapat perhatian adalah 

benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya ini merupakan kekayaan 

budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan 

demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. 

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan 

menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan 

atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan 

memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa 

dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan 

berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan Salah satu upaya 

untuk memelihara dan merawat benda-benda bersejarah atau purbakala adalah 

dengan menempatkannya di museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun 

pihak swasta. 

 
Pengertian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya, pasal 1 angka (1) yaitu “ 

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, 
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. 
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Dari pengertian tersebut, ada 4 (empat) hal penting yang melekat dan 

menjadi titik penekanan tentang cagar budaya yaitu: 1) bersifat kebendaan, 2) 

perlu dilestarikan, 3) memiliki nilai penting, dan 4) proses penetapan. Dalam 

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 pasal 1 angka 5, pengertian 

“Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang 

mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur 

Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa 

lalu”.26 

Kasus kerusakan benda cagar budaya yang disebabkan oleh tindakan 

manusia seperti misalnya kasus pencurian, pemalsuan, pelelangan, dan perusakan 

benda cagar budaya yang marak akhir-akhir ini dengan dapat diketahui dari media 

masa/internet, dapat dicegah dengan mengetahui sangsi hukum yang dapat 

diterima oleh pelaku baik material maupun pidana.   Pemahaman yang baik 

mengenai Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 

dapat menekan sekecil mungkin kerusakan peninggalan purbakala, dan dapat 

diupayakan pelestariannya di masa kini dan di masa yang akan datang. 

Penjabaran Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya di dalam penulisan skripsi  ini bertujuan untuk mengantisipasi kasus-

kasus kerusakan benda cagar budaya. Pasal-pasal yang dikaji dan dianalisis adalah 

pasal-pasal mengenai pelindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pasal hukum 

pidana yang menegaskan hukuman pidana baik material maupun pidana dengan 

                                                           
26

  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  2010 
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ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan benda cagar 

budaya. 

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat 

pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) bahwa: “Pemerintah dan atau Pemerintah 

Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan 

Pemanfaatan Cagar Budaya”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah 

daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang Arkeologi juga harus 

berwawasan pelindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya 

Arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi 

mendatang. Visi pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan 

masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa.27 

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap benda peninggalan 

sejarah dan purbakala di dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 

tentang perlindungan benda cagar  budaya dan peraturan pelaksanaannya yaitu 

Sanksi Pidana yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2010, 

berupa hukuman pidana Penjara, Pidana Denda dan Pidana Kurungan 

                                                           
27 Oka Yoeti, Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya, PT.  Pradnya Paramita, Jakarta, 
2006. 
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Pasal 106 Undang-Undang No. 11 Tentang Cagar Budaya Yang 

menyatakan: 

(1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana  dengan  pidana   
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun  dan  paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan / atau denda   paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak  Rp. 
10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). 

 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka, 

kualifikasi delik yang dapat disimpulkan adalah tindak pidana kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan (Rechtsdelicteni) yaitu perbuatan-perbuatan yang 

meskipun tidak ditentukan  dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana yang 

telah dirasakan Onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.  

Sedangkan Pelanggaran (Wetsdelicten) yaitu perbuatan yang bersifat melawan 

hukum baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. 

(Molejatno.2008:78) 

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana 

Pemcurian Benda  Cagar Budaya. 

Dengan maraknya pencurian benda –benda cagar budaya, apalagi dengan 

dukungan alat-alat yang semakin berkembang dan semakin canggih, lokasi-lokasi 

yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi 

pencurian benda cagar budaya dan sulitnya menemukan alat bukti serta membuat 
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tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya makin diminati oleh pelaku 

pencurian karena alat yang makin cangih dan lokasi yang mudah di jangkau 

sehingga memudahkan orang melakukan Pencurian benda-benda Cagar Budaya, 

Makam Sabokingking sendiri  terletak di pinggiran danau dan tempat yang sepi 

dan Makam kawah tengkurep sendiri Terletak sekitar 100 meter dari tepian 

Sungai Musi yang di apit oleh perusahan bongkar muat kontainer sehingga 

Makam Tengkurep sangat rawan sehingga memudahkan para pelaku Pencurian 

Cagar Budaya melakukan aksinya. 

Dengan keadaan benda benda cagar budaya yang sangat diminati oleh 

orang yang tindak berkepentingan sehingga orang yang melakukan tindak pidana 

pencurian sangat mudah dengan lemahnya pengawasan terhadap benda benda 

cagar budaya terutama yang berada di Makam Sabokiking.  Menurut juru kunci 

Makam Sabokiking, Ujang, selama beliau menjadi juru kunci makam di Makam 

Sabokingking sudah ada namun belum terlaksana dengan baik  dari pemerintah 

yang memberikan bantuan atau rancangan terhadap upaya perlindungan hukum 

karena benda cagar budaya ini termasuk benda yang bersejarah dan perlu 

perlindungan pemerintah dan masyarakat harus menjaga kelestarian benda benda 

cagar budaya terutama Makam Sabokingking. 

Hal yang mendasar sebab terjadinya tindak pidana pencurian di kawasan 

Makam Sabokingking berupa Tombak pada Tahun 1987 Peninggalan Panglima 

Muhammad Akil adalah dari aspek ekonomi, baik itu pelaku pencurian maupun 

juga pihak-pihak yang dilibatkan dalam pencurian di kawasan Makam 
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Sabokingking.28  Adapun yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana pencurian 

Tombak Peninggalan di kawasan Makam Sabokingking,  adalah: Untuk Mencari 

Keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku pencurian.  Suatu hal yang dapat 

dipahami dari terjadinya pencurian di kawasan Makam Sabokingking adalah 

ditujukan semata-mata bagi kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya bagi pelaku.  Sebuah Tombak peninggalan adalah sebuah barang 

yang pada dasarnya memiliki sejarah atau nilai budaya yang sangat mahal 

harganya.  Selain ini pengkoleksian sebuah peninggalan juga memiliki nilai lebih 

bagi para pengoleksinya.  Berdasarkan keadaan ini maka nilai jual sebuah barang 

peninggalan memiliki dimensi ekonomi yang cukup besar, dan karena hal itu 

pulalah pelaku melakukan pencurian atas sebuah barang peninggalan. Terbukanya 

kesempatan untuk melakukan pencurian Tombak Peninggalan oleh pengurus 

museum atau petugas penjaga Makam.  Kondisi ini memiliki kriteria tindakan 

yang berujung pada penjualan Tombak Peninggalan.  Dimensi yang dipahami 

tetap berdasarkan nilai ekonomi atas sebuah Tombak peinggalan ditambah adanya 

kesempatan yang sangat terbuka. 

Kurangnya tindakan pengawasan dari instansi terkait. menerangkan bahwa 

respon dan pengawasan dari instansi terkait seperti Departemen Pendidikan, 

Kebudayaan dan Pariwisata dan lain instansi kurang terhadap pengamanan benda 

cagar budaya termasuk Tombak, sehingga memungkinkan pelaku yang berniat 

mencari keuntungan secara melawan hukum dapat melakukan kegiatannya secara 

bebas.  Rendahnya tingkat atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang 

                                                           
28

 Wawancara pada tanggal 6 juli 2015. 
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melakukan pencurian Tombak.  Selain keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan 

di atas maka sebab lainnya yang dapat dilihat sebagai penyebab timbulnya 

pencurian Tombak adalah tingkat hukuman yang diberikan.  Hukuman yang 

diberikan kepada pelaku pencurian Tombak dinilai belum optimal. Akibatnya, 

para pelaku tidak pernah merasa jera padahal potensi kerugian dari pencurian 

tombak ini cukup besar, khususnya terhadap kehidupan budaya masyarakat. 

Seyogianya pelaksanaan hukuman bagi pelaku pencurian Tombak di Kawasan 

Makam Sabokingking selama ini dilakukan belum maksimal sehingga tidak 

menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak Pencurian Berupa Benda-Benda 

peningalan sejarah. 

Menurut Ihsan, juru kunci Makam Kawah Tengkurep yang ke 7 beliau 

mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat yang berkunjung ke Makam Kawah 

Tengkurep mempunyai kepercayaan terhadap dengan berdoa di Makam Kawah 

Tengkurep akan terkabul, ini yang membuat bapak Ihsan menjadi akan menimbul 

perbuatan yang dilarang agama islam.29  Adapun dari pemerintah belum ada 

bantuan terhadap perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya. 

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan 

perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan 

ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri yang mengakibatkan 

timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga pertentangan-

pertentangan sosial dalam masyarakat dan dalam diri pribadi.  Perkembangan 

tindak pidana pencurian di kawasan Makam Kawah Tengkurep merupakan 

                                                           
29

 Wawancara pada tanggal 29 juni 2015. 
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produk dari pertumbuhan sosial, juga merupakan pembudayaan industri yang 

modern dan serba kompleks.  Pada zaman modern sekarang ini banyak tingkah 

laku kriminal yang tidak lagi dianggap perbuatan anti sosial atau kriminal,  Dapat 

dilihat di sekeliling bahwa seseorang yang selama ini diketahui adalah pelaku 

kriminal hanya saja lebih kreatif dan lebih berpola seperti pelaku.  Keinginan 

pelaku dan juga merupakan kesempatan bagi pengurus Makam Kawah Tengkurep 

untuk meningkatkan pendapatan dengan cara bertentangan dengan hukum sangat 

memberikan konstribusi terhadap terjadinya pencurian Guci Antik di kawasan 

Makam Kawah Tengkurep pada tahun 1980.30   Kasus-kasus tersebut setidaknya 

menggambarkan rendahnya perlindungan terhadap aset bangsa (benda-benda yang 

harus dilindungi oleh negara) tersebut.  Padahal Guci Antik maupun benda cagar 

budaya lainnya adalah suatu barang yang sangat bernilai harganya khususnya 

dalam mempelajari ragam dan budaya bangsa Indonesia.  

Menghindari terjadinya pencurian barang antik, instansi terkait telah 

melakukan tindakan preventif dan represif.  Untuk tindakan preventif, instansi 

terkait telah menyusun mekanisme dan prosedur penetapan petugas pada tempat-

tempat yang di jadikan sebagai salah satu tempat penyimpanan Benda-Benda 

Cagar Budaya seperti Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep, 

Musium Maupun tempat penyimpanan Benda-Benda Cagar Budaya lainya.  

Sedangkan tindakan represif dilakukan oleh organ terkait seperti Kepolisian 

dengan cara melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang 

terlibat dalam pencurian Benda-Benda Cagar Budaya.  Suatu hal yang dipahami 

                                                           
30

 Sumber data Makam Kawah Tengkurep 
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dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan termasuk dalam  hal-hal 

pencurian Benda-Benda Cagar Budaya tidak cukup hanya dengan pendekatan 

secara integral, tetapi pendekatan sarana penal (melalui hukum) dan non penal (di 

luar hukum) tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran 

hukum masyarakat yang bermukin di wilayah Makam Sabokingking Dan Makam 

Kawah Tengkurep agar membantu aparatur pemerintah dalam menjalankan 

kewajiban dalam menjaga dan melindungi benda-benda cagar budaya tersebut.  

Hal lainnya yang juga merupakan dimensi dalam hubungannya dengan angka 

kriminalitas pencurian Guci Antik.  Namun harus dingat bahwa statistik kriminal 

pencurian Guci Antik tersebut memiliki kelemahan seperti adanya dari 

narasumber (Angka Gelap) yang bisa memungkinkan bahwa data tersebut belum 

menunjukkan data yang sebenamya terjadi di masyarakat, karena tidak semua 

angka kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat masuk kedalam statistik 

kriminal.  Mungkin saja ada kejahatan atau pelanggaran yang tidak dilaporkan, 

telah diselesaikan secara kekeluargaan dan masih ada penyebab-penyebab lain 

yang menimbulkan dark number tersebut.  Di samping itu meskipun telah masuk 

laporan kepolisian belum tentu semuanya akan dilimpahkan ke kejaksaan dan 

kemudian diputuskan di Pengadilan. 

Menurut saudari Mida salah satu masyarakat yang berdomisli di sekitar 

Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep mengatakan, bahwasanya 

benda-benda cagar budaya ini perlu perlindungan hukum  agar tidak terjadi 

Pencurian Benda Cagar budaya dan pemerintah harus sadar diri akan tanggung 

jawab untuk pelestarian benda-benda cagar budaya begitupun masyarakat yang 
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berdomisisli sekitar Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep agar 

tidak ada lagi benda-benda cagar budaya Yang hilang seperti Tombak Pangeran 

Akil di Makam Sabokingking dan Guci Antik Makam Kawah Tengkurep.31 

Dari pendapat maka Penulis menyimpulkan bahwa pentingnya 

perlindungan cagar budaya terutama yang berada di kawasan Makam 

Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep, perlindungan terhadap benda 

bendanya dan kesejateraan bagi penjagaan benda benda cagar budaya perlunya 

perhatian khusus dari pemerintahan agar tidak terjadi Tindak Pidana  pencurian 

Benda-Benda Cagar Budaya yang terjadi seperti Makam Sabokingking dan 

Makam Kawah Tengkurep yang jarang tersetuh oleh Hukum. 

Adapun pendapat yang dikemukan oleh bapak Ahmad Zazuli kadinas 

kebudayaan dan pariwisata kota palembang, beliau mengatakan bahwa dari 

pemerintahan kota palembang telah berupaya untuk melindungi dan melestarikan 

benda-benda cagar budaya terutama yang berada dikota palembang, sama halnya 

makam sabokiking dan makam kawah tengkurep telah berada dalam lindungan 

dinas kebudayaan dan pariwisata kota palembang, namun dalam kenerja 

pengembangannya karena masih terhalang dana yang dikeluarkan banyaknya 

anggaran yang tidak sesuai yang terjadi dilapangan.32 

 

                                                           
31

 Wawancara pada tanggal 8 juli 2015. 
32

 Wawancara pada tanggal 12 januari 2016 
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C. Tinjauan Fiqh Jinayah Mengenai Tindak Pidana Pencurian Cagar 

Budaya Menurut Pasal 106 Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang 

Cagar Budaya.  

Dalam Hukum Islam istilah tindak Pidana disebut dengan Jarimah Hudud 

atau Jinayah secara Etimologi Jarimah yaitu Jarimah adalah perbuatan-perbuatan 

yang dilarang oleh Syara‟ yang diancam dengan Hukum Had dan Ta‟zir, 

sedangkan Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara‟, 

baik perbuatan tersebut mengenai harta, dan jiwa.  (Wardi Muslich,2006:1)33 

sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, tindak Pidana dalam Hukum Islam di 

definisikan sebagai larangan-larangan Hukum  yang di berikan oleh Allah, yang 

pelanggarannya ditentukannya, larangan Hukum dapat berarti melakukan 

perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatanya yang 

diperintahkannya. 

Berdasarkan ayat Al-qur‟an dan Hadist yang secara tegas mengungkapkan 

bahwa sanksi hukum menurut Islam  terhadap pelanggaran Pencurian yaitu potong 

tangan denagan syarat sebagai berikut. 

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu Nishab, yaitu kadar harta 
tertentu yang diterapkan sesuai dengan undang-undang. 

2. Barang curian itu dapat diperjual belikan. 

3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik Baitul Mal. 

4. Pencuri usianya sudah dewasa. 

5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain. 

6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi. 

                                                           
33 Wardi Muslich Ahmad ,2006,”pengantar dan asas Hukum Pidana Islam”, Jakarta,Ikrar 
Mandiriabadi 
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7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan 
pokok. 

8. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekatnya 
(Muhrim). 

9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri 
perhiasan. 

10. Ketentuan potong tangan Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya 
maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tangan sampai 
telapak tangan) bila mencuri kedua kalinya di potong kaki kirinya (dari ruas 
tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangannya yang kiri, dan yang keempat, 
dipotong kakinya yang kanan, kalau ia masih juga mencuri untuk kelima 
kalinya maka ia harus dipenjarakan sampai tobat dan dihukum mati. 

11. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila orang yang mencuri harta bapaknya 
sendiri tidak dipotong tangannya begitu juga sebaliknya. Demikian pula bila 
salah seorang suami istri mencuri harta yang lain, orang miskin yang mencuri 
dari baitul mal dan sebagainya tidak dipotong. 

Upaya mendapatkan harta dengan cara melakukan pencurian, dalam 

Hukum Islam merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya harus dijatuhi 

Hukuman. 

Di dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi: 

سار سار ا ا فا  ا اجزا ع ي ا اي ا ءب ي اه اه اا كس عزيزح  

 “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagi 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (al-
Maidah: 38). 

Dari ayat menjelaskan bahwa terhadap pelaku pencurian baik perempuan 

maupun laki-laki harus di berikan Hukuman sebagai balasan terhadap apa yang 

mereka kerjakan 

Berdaskan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra: 



62 

 

 

ع  ب ع ا ي  س  ي ا ه ع ي ص ا ا  ا  ر ر ضي ا ه ع ع

ا  ج ث ث ي ر في  ت ع ا    

Ibnu Umar ra. Mengatakan, “ Nabi Saw telah memotong tangan pencuri 

perisai (tameng) yang harganya 3 (tiga) dirham. HR Bukhori dan Muslim34   

Hadist ini memberikan petunjuk bahwa pencuri yang mencuri barang 3 

dirham dilakukan potong tangan. 

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh ra: 

ع ي    زا ر س  ه ص يض فت سا ر ف يسر ف ا  ع ا ه ا   

ي  ت ع ع    ي    ح فت  يسر  ا 

Rasulullah S.A.W menyatakan bahwa mencuri sebutir telur atau seuntas 

tali akan dilakna Allah, karena itulah harus dipotong tangan35  

para ulama, yang menangkal pendapat ini menyatakan bahwa yang 

dimaksud dalam hadist tersebut bukanlah telur terbuat dari besi, sedangkan tali 

yang dimaksud oleh hadist tersebut adalah tali kapal 

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.36 

Aisyah mengatakan:Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tangan 

pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." 

                                                           
34

 Bulughul Maram Bahreisy Salim Hal 629 
35

 Hadist Ahkam Jinayah dan muamalah.Ahmad Wahab: Noer fikri offset.2013.cetakan 1, 

halaman 53. 
36

 Buchori muslim hal.  6291. 
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Berdasarkan dari definisi hadits di atas, tindak Pidana Pencurian benda 

cagar budaya dalam Islam adalah telah diatur dalam ayat Al-Quran surat Al-

Maidah ayat 38 dan Hadist Nabi Saw bahwa hukuman bagi pelaku Pencurian 

dihukum sesuai dengan Hukum Jarimah Hudud apabilah telah memenuhi syarat 

dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.  Jadi setiap 

perbuatan yang dilarang (diharamkan) oleh Allah SWT.  Dan Rosulnya yang 

membahayakan harta, jiwa dan kehormatan yang diancam dengan Hukuman Had 

ataupun Hukuman Ta‟zir. 

Adapun pencurian dalam islam hukuman ada dua macam yaitu sebagai 

berikut: 

1. pencurian ringan 

2. pencurian berat. 

ى غىر ح ا ا صعر ف اخز ا سر اا ى اا  فا ا   ع س

ا ء   س

Pencurian ringan menurut Abdul Qodir Audah pencurian ringan 

mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam,yaitu dengan jalan 

sembunyi-sembunyi. 

غا  ى ا  غىر ع س ا  ا  ر  ف ا خز  سر   ا ا   ا 

Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara 

kekerasan. 
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Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa 

dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tampa sepengetahuan 

pemilik dan tampa persetujuan, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan 

tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannyta, 

disamping terdapat unsur kekerasan.37 

Pencurian dengan Takzir terbagi dua bagian pertama, semua jenis 

pencurian yang dikenai Hukuman Had, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau 

Syubhat.  Kedua pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan 

pemilik tampa kerelaannya dan tampa kekerasan. 

Untuk itu pencurian benda cagar budaya belum ada hadits tentang benda 

cagar budaya, karena tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencurian 

maka hukum Islam telah menjelaskan terhadap pencurian.  Adapun jenis 

pencurian benda cagar budaya bisa digolongkan sebagai Jarimah Tak‟zir, sebab 

jenis tindak pidana ini termasuk kedalam wilayah Jarimah Hudud yang ketentuan 

sudah baku dan tegas disebut dalam Al -Quran, oleh sebab itu sanksi tindak pidana 

pencurian benda cagar budaya tidak sama dengan sanksi pencurian biasa yang 

hukumnya berupa potong tangan, kendati demikian sanksi tindak pidana benda 

cagar budaya masuk kedalam Jarimah Ta‟zir.  Bukan berarti bentuk sanksi tindak 

pidana ini sangat ringan sebab bentuk dan jenis-jenis Hukuman Ta‟zir meliputi 

berbagai macam termasuk bisa saja bentuk penjara seumur hidup, denda bahkan 

hukuman mati. 

                                                           
37

 www.Hukum Pidana Islam. 

http://www.hukum/
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Berdasarkan hukuman yang berlaku di Indonesia bahwa pelaku 

pencurian dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, kerena di 

Indonesia tidak berlaku hukum Islam maka yang digunakan hukum positip bagi 

pelaku tindak pidana pencurian.  Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010 Pasal 106 Tentang Benda Cagar Budaya, bahwa pelaku Pencurian 

benda cagar budaya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, 

dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 Pasal 106 Tentang Cagar Budaya telah sesuai dengan hukum Islam, bahwa 

pelaku Pencurian di hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu 

Negara. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan: 

1. Menurut Undang-Undang N0 11 Tahun 2010 Tentang benda cagar budaya 

yang tergolong benda Cagar budaya adalah benda alam dan /atau buatan 

manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, Bangunan, Struktur, dan 

Situs. 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian benda cagar budaya di 

Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkurep adalah untuk 

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil penjualan benda 

cagar budaya karena barang-barang tersebut memiliki nilai jual tinggi.   

3. Menurut Fiqh Jinayah bahwa bagi pelaku pencurian benda cagar budaya 

dikenakan Hukuman Had, yaitu bahwa hukuman yang dijatuhkan atas 

pencuri ialah memotong sebelah tangannya lagi pada pergelangannya, 

kemudian jika pencuri yang melakukan pencurian lagidan seterusnya, 

adalah sebagai berikut: pencurian pertama dipotong tangan sebelah tangan 

,kedua di potong kaki kirinya, ketiga dipotong tangan sebelah 

kirinya,keepat dipotong kaki kanannya (pada pergelangan kaki kanannya) 

dan seterusnya Ta‟zir , sementara menurut Undang_Undang No 11 Tahun 

2010 Pasal 106, Pencurian terhadap benda cagar budaya di hukum sanksi 
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penjara atau denda.  Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No 11 

Tahun 2010 Pasal 106 Tentang Benda Cagar Budaya telah sesuai dengan 

Hukum Islam dan Hukum positif terhadap pelaku pencurian benda Cagar 

Budaya. 

B. Saran 

 Berdasarkan simpulan dan keseluruhan karya tulis ilmiah  ini penulis 

ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Cagar budaya  perlu  dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya  

pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, 

dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Sebagai generasi muda hendaknya lebih memperhatikan keutuhan Cagar 

Budaya sebagai warisan kekayaan Budya Bangsa. 

3. Masyarakat sekitar kawasan Cagar Budaya sebaiknya lebih memperhatikan 

kegiatan yang mereka lakukan agar tidak mencederai keutuhan warisan budaya 

bangsa. 

4. Pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai cagar budaya perlu 

dipertimbangkan secara matang agar hasil akhirnya tidak mengecewakan, baik 

untuk pemerintah sendiri maupun masyarakat. 

5. Berikan penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai upaya 

pelestarian cagar budaya. 

6. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya bekerjasama untuk mengelola kawasan 

Cagar Budaya, supaya tujuan dari pelestarian dapat terwujud.. 


